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HEXOL GA 32 – GA 46 – GA 68 
ULEIURI PENTRU GLISIERE 

DESCRIERE PRODUS 
HEXOL GA 32 – GA 46 – GA 68 sunt uleiuri special formulate pentru lubrifierea glisierelor 
obţinute din uleiuri minerale rafinate formulate cu aditivi performanţi care oferă protecţie la 
uzură, coroziune, rugină, oxidare, rezistenţă la presiuni ridicate. Comportarea adecvată atât 
la temperaturi coborâte cât şi la temperaturi ridicate asigură o funcţionare eficientă a 
utilajelor. 
 

CARACTERISTICI  
- sunt uleiuri destinate lubrifierii ghidajelor maşinilor unelte sau a altor utilaje a căror  
  funcţionare este caracterizată de viteze mici de deplasare şi sarcini mari de încărcare 
- îmbunătăţesc precizia şi calitatea prelucrării prin prevenirea discontinuităţilor în alunecare,  
  a vibraţiilor şi a întreruperii peliculei de lubrifiant. 
 
 

DOMENIU DE UTIL IZARE  
- pentru lubrifierea şi protecţia maşinilor unelte, a lagărelor de la reductoarele malaxoarelor  
  din industria celulozei şi hârtiei, siderurgie, construcţii de maşini, variatoare de turaţie  
  precum şi în alte domenii. 
 

PROPRIETĂȚI  SPECIFICE  
Grad de vâscozitate ISO    32                     46                    68 
Densitate la 15˚C [kg/m³]aprox    890                   895                  895     
Vâscozitate cinematică la 40˚C [mm²/s]         28,8 - 35,2       41,4 - 50,6      61,2 - 74,8  
Punct de inflamabilitate [˚C] min     215          215              215   
Punct de curgere [˚C] max    -15         -15             -10 
 
 

AMBALAJ  

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 
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HEXOL GA 100 – GA 220 
ULEIURI PENTRU GLISIERE 

DESCRIERE PRODUS 
HEXOL GA 100 – GA 220 sunt uleiuri special formulate pentru lubrifierea glisierelor obţinute 
din uleiuri minerale rafinate formulate cu aditivi performanţi care oferă protecţie la uzură, 
coroziune, rugină, oxidare, rezistenţă la presiuni ridicate. Comportarea adecvată atât la 
temperaturi coborâte cât şi la temperaturi ridicate asigură o funcţionare eficientă a utilajelor. 
 

CARACTERISTICI  
- sunt uleiuri destinate lubrifierii ghidajelor maşinilor unelte sau a altor utilaje a căror  
  funcţionare este caracterizată de viteze mici de deplasare şi sarcini mari de încărcare 
- îmbunătăţesc precizia şi calitatea prelucrării prin prevenirea discontinuităţilor în alunecare,  
  a vibraţiilor şi a întreruperii peliculei de lubrifiant. 
 
 

DOMENIU DE UTIL IZARE  
- pentru lubrifierea şi protecţia maşinilor unelte, a lagărelor de la reductoarele malaxoarelor  
  din industria celulozei şi hârtiei, siderurgie, construcţii de maşini, variatoare de turaţie  
  precum şi în alte domenii. 
 

PROPRIETĂȚI  SPECIFICE  
Grad de vâscozitate ISO    100                     220                     
Densitate la 15˚C [kg/m³]aprox    900                     915                      
Vâscozitate cinematică la 40˚C [mm²/s]            90 - 110             198 - 242                     
Punct de inflamabilitate [˚C] min      215                   230                 
Punct de curgere [˚C] max    -10                   -10  
 

AMBALAJ  

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 
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