
AUTOMOBILOVÉ OLEJE
MOL Dynamic Forest

olej na mazanie reᙐazových píl

Výhody výrobku
- vhodný pre celoroაné pou០itie
- zni០uje trenie a opotrebenie
- nízka spotreba oleja

Pou០itie
MOL Dynamic Forest je mazivo pre ruაné reᙐazové píly pou០ívané hlavne pri ᙐa០be a rezaní dreva (napr. Stihl,
Husqvarna, Bosch, Black & Decker a iné typy).

Zásluhou výborných viskozitných vlastností (dobrá tekutosᙐ oleja) MOL Dynamic Forest mô០e byᙐ pou០ívaný v teréne
celoroაne.

Olej výrazne zni០uje teplotu vznikajúcu pri trení reᙐaze, zni០uje opotrebenie აastí reᙐaze ako sú zuby a vodiace liᘐty.

PriᏠnavostné prísady zakomponované do oleja zabezpeაujú ekonomickú spotrebu oleja.

Popis výrobku 
MOL Dynamic Forest je vyrobený z ropných základových olejov a antioxidaაných, protioderových, vysokotlakých a
priᏠnavostných prísad a prísad na ochranu proti hrdze.

MOL Dynamic Forest zni០uje teplotu trenia a zmenᘐuje opotrebenie აastí reᙐazí, zubov a vodiacich líᘐt a to aj vtedy,
keჰ dochádza k zvýᘐenému treniu. Vჰaka excelentnej priᏠnavosti sa minimalizuje strata oleja.

Typické vlastnosti
Typické hodnotyVlastnosti

0,898Merná hmotnosᙐ pri 15 °C [g/cm3]

100Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s]

10,8Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s]

90Viskozitný index

260Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland ) [°C]

-27Bod tuhnutia [°C]

Skladovanie a manipulácia
Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatoაným vetraním, ktoré sú chránené pred
priamymi poveternostnými vplyvmi a slneაným ០iarením. Neskladovaᙐ v blízkosti výhrevných telies.
Poაas prepravy, skladovania a pou០ívania výrobku dodr០iavajte zásady bezpeაnosti práce a ekologické pravidlá
vzᙐahujúce sa k ropným výrobkom.
Pre bli០ᘐie informácie si vy០iadajte Kartu bezpeაnostných údajov produktu.
V pôvodnom balení pri dodr០aní skladovacích podmienok: 60  mesiacov
HorᏠavá kvapalina IV. triedy nebezpeაnosti.
Odporúაaná teplota skladovania: max. 40°C

Výrobca: MOL-LUB Ltd. Na trh SR dodáva: SLOVNAFT, a. s.
Kontakty pre bli០ᘐie informácie: SLOVNAFT, a. s., Divízia mazív, Technický servis SN, Vlაie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Tel.: +421 2 5859 7264; 5859 7399; 5859 7647; 5859 7263          Fax: +421 2 4524 6829
moldynamic@slovnaft.sk, www.moldynamic.slovnaft.sk, www.maziva.slovnaft.sk 
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Informácie o balení a objednávaní 

SAP kód a balenie:
0,6 l plastová fᏠaᘐa13006089
4 l plastový kanister13006092
60 l oceᏠový sud13006093
216,5 l oceᏠový sud13006090

Zákaznícke centrum mazív:

Príjem objednávok:
fax: +421 2 245 167; 5859 9900
email: predaj.maziva@slovnaft.sk

Informácie na tel.: +421 2 5859 7645; 7288; 7434
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