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Nazwa 

produktu: 

BIO FOREST OIL 
 

Modyfikowany termicznie 

utleniony olej roślinny 

przeznaczony jest do ochrony, 

chłodzenia oraz tłumienia drgań 

układów tnących pilarek 

mechanicznych 

 

Okres gwarancji     •  Do stosowania w okresie 12 miesięcy od daty produkcji   

Przeznaczenie:    •  Olej przeznaczony jest do ochrony, chłodzenia oraz tłumienia   

          drgań układów tnących pilarek mechanicznych 

Zalety 

produktu: 

   •  Termicznie modyfikowany utleniony   

          olej roślinny, przyjazny dla środowiska naturalnego 

   •  dobrze tłumi drgania oraz hałas, 

   •  zapewnia skuteczne chłodzenie, 

     •  nie tworzy zwartych laków, 

   •  produkt wydajny, niskie zużycie oleju 

   •  posiada bardzo dobre właściwości ochronne oraz konserwujące   

          układu tnącego, 

   •  jest biodegradowalny, posiada badania przeprowadzone wg  

         wytycznych OECD 301 metoda B, C,D,F zgodnie z metodyką  

         ujętą w Rozporządzeniu Komisji(WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja  

         2004 roku ustalającego metody badań zgodnie z Rozporządzeniem  

         (WE) nr 1907/2006, 

   •  olej przebadany również zgodnie z metodyką  

         CECL-33-A-94, wynik biodegradowalności 96%, 

   •  dodatkowo, produkt został przebadany przez Katedrę Techniki  

          Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wyniki  

          potwierdzają doskonałe parametry użytkowe oleju, przez co  

          Katedra rekomenduje produkt. 

 

Zalecenia: 

   •  Olej nie jest toksyczny dla ludzi. Stosować przepisy, zasady i  

         wymogi BPH oraz ppoż. stosowne do prac z tym   
         wyrobem opisane w karcie charakterystyki produktu opracowanej  

         przez producenta. Posiada Atest Higieniczny. 

Transport i 

magazynowanie: 

    •  Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach,     

           w temperaturze od -20°C do 30 °C.  
Należy zabezpieczyć przed bezpośrednim nasłonecznieniem z 

dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić 
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dowolnymi środkami transportu. Nie podlega przepisom ADR. 

Producent / 

Zakład 

produkcyjny: 

    •  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “ADW” Sp. z o.o. 

ul. Zbożowa 2, 43-175 Wyry 

tel. +32  218 71 85  fax.: +32 323 00 85 

Dostępne 

opakowania 
    •  Produkt jest dostępny w opakowaniach: 1l, 5l, 200l, 1000l. 

 

Dokument 

stworzono 
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