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ANDEROL® CHAIN OIL XL 220 
Vysokoteplotní syntetický oleje na řetězy 

 
VŠEOBECNÉ INFORMACE 

ANDEROL CHAIN OIL XL 220  je vysoce hodnotný, syntetický, vysokoteplotní oleje na řetězy 
postavený na polyoesterové bázi. Tento produkt používá patentovanou technologii pro 
zabezpečení vysokého bodu vznícení i bodu hoření.  
ANDEROL CHAIN OIL XL 220  chrání proti opotřebení a minimalizuje usazeniny a společně s 
přirozenou čistící schopností udržuje řetězy čisté s méně provozními problémy.  

 
TYPICKÉ VLASTNOSTI 

VLASTNOST ZKUŠEBNÍ METODA HODNOTY 

Stupeň viskozity dle  ISO . 220 

Kinematická viskozita při   40°C,          [cSt] ASTM D-445 211 

Kinematická viskozita při 100°C,          [cSt] ASTM D-445 20,6 

Viskózní index ASTM D-2270 114 

Teplota tuhnutí,                                      [°C] ASTM D-92 -27 

Teplota vzplanutí,                                   [°C] ASTM D-97 320 

Teplota hoření                                        [°C] ASTM  D-92 350 

Teplota samozápalu                               [°C ] ASTM E-659 >425 
Čtyřkuličkový test na průměr stopy otěru, 
1 h / 75°C / 40 kg / 1200 ot.                 [mm] ASTM D-4172 0.43 

Čtyřkuličkový test, index otěrového 
zatížení,                                                 [kg] ASTM D-2783 23 

Specifická hmotnost při 15,6°C ASTM D-1298 0,972 

Korozní test, 48 hod. mořská voda ASTM D-665B vyhovuje 

Teplotní okruh použití                            [°C] --- -20 až 280 

 
 
 
 
Více informací vztahující se k produktu  
najdete v odpovídajícím bezpe čnostním  
list ě doprovázející každý produkt. 
 

 

ANDEROL - INFORMACE O VÝROBKU 

ANDEROL®  je registrovaná obchodní známka firmy  ANDEROL Inc. 

Zde obsažené informace jsou předávány bez jakékoli záruky, 
reprezentace, stimulu nebo povolení,  pouze je přesná podle našeho 
nejlepšího vědomí nebo získána ze zdrojů, které jsou firmou ANDEROL 
považovány za přesné a věrohodné.  ANDEROL nepřebírá žádnou 
zákonnou zodpovědnost za spolehlivost této informace. Zkoušky by měli 
vykonávat pouze chemici nebo laboratorní technici s chemickou 
kvalifikací. Před použitím jakékoli chemikálie čtěte její štítek a 
bezpečnostní list (Material Safety Data Sheet). 
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APLIKACE 

ANDEROL CHAIN OIL XL 220 byl vyvinut pro použití v tunelových a spirálových pecích. Olej může 
být také používán pro následující aplikace:  
 

� dopravní systémy 
� tiskařské a lakýrnické operace 
� stroje na zpracování dřeva, například při výrobě prken, parket a překližek 
� další aplikace, vyžadující vysokoteplotní maziva na ložiska, vačky a kluzné dráhy 

 

VÝHODY 
� vysoký bod vzplanutí i bod hoření 
� vynikající protiotěrová charakteristika 
� vynikající termální a oxidační stabilita 
� snižuje opotřebení řetězu i zubů 
� přirozená čistící schopnost 
� výjimečně nízká tendence tvorby usazenin 
� udržuje řetěz čistý a chrání ho proti tvorbě karbonových usazenin 
� snižuje spotřebu maziva 
� prodlužuje životnost řetězu 
� minimalizuje nebezpečí požáru v peci 
� snižuje dobu prostojů 

 
Kompatibilita / snášenlivost 
Olej ANDEROL Chain Oil XL 220 je plně kompatibilní s mazivy na bázi minerálních a esterických 
olejů. Produkt má přirozenou tendenci čistit usazeniny z řetězu. Při záměně maziva na mazivo 
ANDEROL Chain Oil XL 220 doporučujeme technickou konzultaci s pracovníky Anderol. 
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ANDEROL - INFORMACE O VÝROBKU 

ANDEROL Inc. 
PO Box 518,  215 Merry Lane 
East Hanover, New Jersey  USA 
tel.: +1 / 973 / 887-7410 
fax: +1 / 973 / 884-3825 
http: www.anderol.com 

 

 

Váš regionální prodejce: 


