Biostar Chainbar 80
®

Miljöanpassad sågkedjeolja med beprövad
prestanda
Produktbeskrivning

Produktfördelar

Biostar Chainbar 80 är en biologiskt nedbrytbar
sågkedjeolja med beprövad prestanda formulerad för
användning året runt.

• Biologiskt nedbrytbart
• Robust slitageskydd och bra vidhäftningsförmåga
• Brett temperaturområde

Den är ogiftig, är tillverkad av högraffinerad rapsoljeester
och har god vidhäftningsförmåga under hela
temperaturområdet, -20°C up to +40°C.

Kundfördelar
• Robust slitageskydd och bra vidhäftning skyddar kedjan
• Brett temperaturområde, för användning året runt
• Passar för kapning av alla typer av trä
• Vidhäftning bidrar till stänkfri kapning

Applikationer
Biostar Chainbar 80 kan användas som:
• Sågkedjeolja
• Kedjeolja
• Biologiskt nedbrytbar universalolja
Om den blandas med lättantändligt lösningsmedel av
fotogentyp kan produkten användas som en biologiskt
nedbrytbar universalolja i sprayflaskor.

• Passar de allra flesta motorsågar

Biostar® Chainbar 80 ─ Fortsatt

Typiska data
Test

Testmetod

Viskositetsklass

Resultat
80

Kin. Viskositet vid 40°C, mm²/s

ASTM D445

83

Kin. Viskositet vid 100°C, mm²/s

ASTM D445

19.42

Viskositetsindex

ISO 2909

256

Densitet vid 15°C, kg/l

DIN 51 757

0.922

Flampunkt, COC, °C

ISO 2592

300

Lägsta flyttemperatur, °C

ISO 3016

-39

TAN, mg KOH/g

DIN 51 558/1

0.04 typ.

Biologisk nedbrytbarhet, %

CEC L-33 A-93,%

97

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna
produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.

Ansvarsfriskrivning Chevron ansvarar inte för några skador eller förluster som orsakas av att produkten används till annat än applikationerna specifikt angivna
i något produktdatablad.
Hälsa, säkerhet, förvaring och miljö Baserat på nuvarande tillgänglig information, denna produkt förväntas inte skapa någon negativ hälsoeffekt när den
används på avsedd applikation och i enlighet med rekommendationerna i säkerhetsdatabladet. Säkerhetsdatablad erhålles på begäran eller via internet.
Produkten ska inte användas till annat än den är avsedd för. Var rädd om miljön och följ gällande regler vid avyttring av använd produkt.
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