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Shell Morlina S2 BL 10 Надеждна защита•
Високооборотни приложения•

Лагерно и циркулационно масло. За специални приложения.

Shell Morlina S2 BL е смес от нисковискозно минерално масло, рафинирано със селективни разтворители
и добавки, несъдържащи цинкови съединения. Осигуряват удължен срок на експлоатация във
високооборотни лагери на шпиндели.

Експлоатационни характеристики и предимства на
продукта

Дълъг експлоатационен период – намалени разходи за

поддръжка.

Shell Morlina S2 BL е формулирано с доказал се пакет

от антикорозионни и антиокислителни добавки, които

допринасят за високата устойчивост на маслото срещу

окисляване при високи температури и наличие на

въздух, влага и метали, които допълнително

катализират процеса окисление.

·

Противоизносна и корозионна защита·
Противоизносната добавка на база изопропилов фенил

фосфат осигурява ефективна противоизносна защита

без опасност от химично взаимодействие с по-меки

метални покрития.

Пакетът допълнително подсилва естествената

корозионна защита на маслото и спомага да се удължи

живота на лагерите.

Поддържа ефективността на системата

Нисковискозните компоненти на маслото са подбрани с

цел постигане гладка работа на машинните

компоненти, работещи при високи обороти, като

отвежда топлината и намаляват енергийните загуби от

триене.

·

Приложение

Машинни лагери и циркулационни системи

Предназначено за смазвани с масло плъзгащи и

търкалящи лагери.

·

Високооборотни щпиндели

Нисковискозните масла (само вискозитетни класове ISO

VG 5 и ISO VG 10) са предназначени за високооборотни

лагери на шпиндели.

·

Спецификации, Одобрения & Препоръки

Cincinnati Machine P-65 (ISO VG 2)·
Cincinnati Machine P-62 (ISO VG 5, 10)·
Маслата Shell Morlina S2 BL са предназначени да

отговорят на изискването на автоматизирани машини,

развивавищи високи обороти за масла с нисък

вискозитет от най-високо качество.

·

Пълен списък с одобрения и препоръки може да се

получи от търговския представител на Shell за региона.
·
Съвместимост и възможност за смесване

Съвместимост с бои

Маслата Shell Morlina S2 BL са съвместими с

уплътнителни елементи и бои, които се специфицират за

работа с минерални масла.

·
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Типични физични характеристики 

Тези характеристики са типични за произвежданите понастоящем продукти. Независимо от това, че продуктите, които ще бъдат

произведени в бъдеще, ще отговарят на спецификацията на Shell, не са изключен отклонения при тези характеристики. 

Properties Method Morlina S2 BL 10

Вискозитетен клас ISO 3448 10

Кинематичен вискозитет @20°C mm?/s ASTM D 445 -

Кинематичен искозитет @40°C mm?/s ASTM D 445 10

Кинематичен вискозитет @100°C mm?/s ASTM D 445 2.3

Плътност @15°C kg/m? ISO 12185 881

Пламна температура (COC) °C ASTM D 93 150

Температура на течливост °C ISO 3016 -30

Противоръждясващи свойства, солена вода ASTM D 665B издържа

TOST – тест за дълготрайност Hrs ASTM D 943 2000+

 RPVOT Mins ASTM 2272 300

Здраве, безопасност и околна среда

Ръководство за безопасно боравене с продукта може да се изтегли от адрес: http://www.epc.shell.com/·
Защита на околната среда

Използваното масло предавайте в оторизираните събирателни пунктове. Да не се депонира в канализационната

система, почвата или водните басейни.

·

Допълнителна информация

Съвет

Съвети по всички аспекти на приложението на продукта, които не са засегнати в тази листовка, можете да получите

от търговския представител на Shell за вашия регион.

·
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