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Мастило Eurol BIO SI-000/101-S
Напіврідке гібридне мастило для редукторів високої продуктивності
Опис:
Мастило Eurol BIO SI-000/101-S спеціально створене 
для змащування редукторів, трансмісій та насосів 
з високим навантаженням. Це так зване повністю 
синтетичне гібридне мастило нового покоління з 
високим вмістом покращувача Eurol Syngis Technology, 
здатне протистояти високим ударним навантаженням, 
забезпечуючи відмінний антикорозійний захист та 
унікальну стійкість від зношування. Це надзвичайно 
вологостійке напіврідке мастило не висихає і 
має відмінну стабільність під час використання в 
коробках передач приводів, наприклад, у рибальстві, 
сільському господарстві, виробництві та інших сферах 
застосування, де сильно навантажені трансмісії 
працюють за умов впливу пару, вологи, бруду або 
пилу. Також чудово придатне для змащування 
ланцюгів і тросів.

Мастило Eurol BIO Grease SI-000/101-S має такі характеристики:
• Чудові антикорозійні властивості
• Унікальні зносостійкі властивості
• Стійке до високих ударних навантажень
• Висока стійкість до дії води (пару)
• Стійкість до сонячного/УФ-випромінювання
• Не висихає
• Висока стабільність до зсуву характеристик
• Висока стабільність під час нагрівання
• Під час нанесення прилипає до поверхні
• Стабільне під час використання в автоматичних змащувачах
• Допомагає запобігти витоку мастила з коробки передач
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Цей документ містить рекомендації або зауваження щодо властивостей та можливих застосувань продукції Eurol. Унаслідок постійних досліджень і розроблення продукції, 
інформація в цьому документі може бути змінена в будь-який час, без попереднього повідомлення. Аналітична інформація в цьому документі може містити типові текстові 
неточності. Читачеві рекомендується зробити остаточний вибір продукту під час діалогу з постачальником.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Нювердал, Нідерланди, тел. +31 88 250 22 00, факс +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com 

Фізичні властивості:
Колір Жовтий
Густина за NLGI* 000 ASTM D 217
Тип загущувача Syngis
Щільність за 20 °C 0,94 кг/л ASTM D 1298
Тип базового мастила Синтетичне
Робоча температура -20... 120 °C

 
* Національний інститут змащувальних матеріалів, США

Інструкції із застосування:
• Перед нанесенням мастила ретельно очистіть 

коробку передач, автоматичний змащувач або 
деталь

• Придатне для застосування в більшості 
автоматичних змащувачів

• Зверніться до свого місцевого спеціаліста 
з продажів компанії Eurol за додатковими 
інструкціями та порадами щодо використання


