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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 29.06.2021 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 29/30/03/2021. 

BIO OLEJ NA ŘETĚZY MOTOROVÝCH PIL 
Bio-Säge-Kettenöl 

POPIS Vysoce výkonný olej na bázi vybraných rostlinných olejů pro řetězy motorových 
pil. Jeho speciální složení zaručuje rychlou biologickou odbouratelnost a toxikolo-
gickou nezávadnost. Vynikající přilnavost a optimální mazací schopnost zaručuje 
všem pohybujícím se dílům řetězu, jako jsou klouby a články řetězu, prvotřídní 
mazání a optimální ochranu před opotřebením a korozí. Díky svému příznivému 
chování viskozity zajišťuje celoroční použití při všech venkovních teplotách. Olej 
byl testován a ohodnocen nejvyšší známkou šetrnosti k životnímu prostředí ně-
meckou organizací KWF (Správní výbor pro práci v lese a lesní techniku), obdržel 
ekoznačku „Modrý anděl“. 

VLASTNOSTI - dobré viskozitně-tepelné vlastnosti 
- vynikající přilnavost  

 - vynikající vlastnosti při nízkých teplotách 
 - výborné mazací schopnosti 
 - biologicky rozložitelný 
 - vysoká ochrana proti opotřebení 

TECHNICKÁ DATA Hustota při +15 °C : 0,920 g/cm3 DIN 51757 
 Viskozita základového oleje při +40 °C : 100 ,0  mm2/s DIN 51562 

Viskozita základového oleje při +100 °C : 21,6   mm2/s DIN 51562 
Index viskozity : 245  DIN ISO 2909 

 Bod vzplanutí : +310 °C DIN ISO 2592 
Bod tuhnutí : -36  °C DIN ISO 3016 

 Barva / vzhled : zelenavá   
 Biologická odbouratelnost po 21 dnech : > 98 % 
 Stupeň ohrožení vody (WGK) : 0 
 Doba použitelnosti v originálním  
 neotevřeném obalu : 60 měsíců 

OBLAST POUŽITÍ  Pro mazání řetězů motorových pil. Hodí se také pro extrémní pracovní podmínky, 
jako je např. řezání tvrdého dřeva. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Dodržovat provozní a servisní předpisy výrobce motorové pily a řetězu. 
 Uchovávat mimo dosah dětí. Nevlévat nepoužité množství oleje do kanalizace, 

vodních toků a půdy. Zbytky oleje odstraňovat ve sběrných místech pro komunální 
znečišťující látky. K recyklaci obalů předávat jen prázdné obaly. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l  plastová lahev Obj. č. 1280 D-GB-I-E-P 
 5 l  plastový kanystr Obj. č. 1281 D-GB-I-E-P 
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