
                  Technické informace 

 
    

MOGUL ŘETĚZOL  
ISO VG 68, 100, 150     

OLEJE K MAZÁNÍ KLOUBOVÝCH 
ŘETĚZŮ 

 
 
Popis: 
Výrobky skupiny MOGUL ŘETĚZOL jsou speci-
ální oleje určené především k mazání řetězů. 
Jsou vyrobeny z rafinovaných ropných olejových 
základů, získaných moderní hydrogenační tech-
nologií. Jsou dále zušlechtěné komplexem peč-
livě zvolených účinných přísad, které zlepšují je-
jich oxidační stabilitu, ochranné schopnosti proti 
korozi, EP vlastnosti, dále zvyšují přilnavost a 
snižují bod tuhnutí.  
 
 
Užití: 
Jsou určeny zejména k mazání tažných kloubo-
vých řetězů eskalátorů, výtahů a všech dalších 
typů řetězů přenášejících výkon. Jsou zvláště 
vhodné při použití automatického mazacího za-
řízení, ale uplatní se i při aplikacích pomocí ka-
pacích maznic, příp. jiných mazacích systémů. 

Díky svým dobrým nízkoteplotním vlastnostem a 
příznivému průběhu závislosti viskozity na teplo-
tě jsou celoročně použitelné. 
 
 
 
Charakteristické vlastnosti: 
• výborně chrání i vysoce zatížené řetězy pro-

ti opotřebení a účinně prodlužují jejich život-
nost 

• velmi dobře chrání proti korozi  
• mají vynikající přilnavost 
• dobrá odolnost proti oxidaci je zárukou 

dlouhé životnosti 
• díky příznivým reologickým vlastnostem za 

nízkých teplot a příznivé viskozitně teplotní 
závislosti jsou použitelné celoročně 

 
 
Charakteristické parametry 

 
Parametr 

 
Jednotka 

Hodnota  
Norma 

ŘEŤEZOL
68 

ŘEŤEZOL 
100 

ŘEŤEZOL 
150 

Kinematická viskozita 
při 40 °C mm2/s 68 100 150 ČSN EN ISO 3104 

Viskozitní index  95 95 95 ČSN ISO 2909 

Bod vzplanutí °C 210 215 220 ČSN EN ISO 2592 

Bod tekutosti °C -30 -27 -24 ČSN ISO 3016 
Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku 
jsou obsaženy v TN 23-304 PARAMO, a.s. a v bezpečnostním listu.                                                                                                     
Výrobky jsou klasifikovány jako nebezpečné podle Nařízení EP a Rady č. 1272/2008 (CLP). Bližší informace jsou uvede-
ny v aktuálním BL na www.mogul.cz. 
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