
 

Biologisk nedbrydelig wire 

olie 
- Et Bel-Ray produkt 
 
Biologisk nedbrydelig wireolie er en indtrængende olie, fri for opløsningsmiddel, 
specielt fremstillet til opgaver hvor smøremiddelforurening er et miljømæssigt 
problem. Olien trænger ind i wirens kerne og forhindrer indvendig rust samt 
reducere slid og friktion mellem de enkelte tråde - hvilket er årsagen til de fleste 
wirefejl. Især dem som anvendes maritimt og i fugtige omgivelser. 
 
Biologisk nedbrydelig wireolie er fremstillet af hurtigt vedvarende biologiske 
baseolier blandet med ikke giftige EP- og anti-wear additiver. Den plantebaserede 
baseolies høje syreindhold gør olien mere iltningsstabil end almindelige planteolier 
og har længere driftstid samtidig med at olien bevarer sin evne til hurtig biologisk 
nedbrydelighed. Produktet lever op til retningslinierne fra US EPA 2013 Vessel 
General Permit (VGP) som et miljømæssigt godkendt smøremiddel (EAL) 
 
Anvendelse: 

• Minedrift og kranwire 

• Trækwire og hejsewire som anvendes på trækstationer og skovle 

• Maritim anvendelse af wire - havne- og skibskraner, slæbewirer m.m. så 
som spilwirer i skovindustrien 

 
Egenskaber og fordele  
Indtrængende Hurtig indtrængning til wirens midte giver 

fremragende smøring og korrosionsbeskyttelse 
hvilket forøger wirens levetid 

  
EP- og Anti-Wear 
egenskaber 

Forøger delenes levetid hvilket reducerer 
omkostninger til reservedele og tabt produktionstid 

  
Biologisk nedbrydelig Nedbrydes til uskadelige dele. 
  
Rustbeskyttelse Forhindrer rust indvendigt i wiren. Velegnet til brug 

i områder med havvand, spildevand og andre 
barske miljøer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tekniske data  
   
Viskositet (baseolie), ASTM D445  
 @40⁰C, cSt 54 
 @100⁰C, cSt 11,4 
   
Viskositet (baseolie), ASTM D2161  
 @100⁰F, SUS 271 
 @210⁰C, SUS 65,3 
   
Viskositetsindex, ASTM D2270 212 
   
Flydepunkt, ASTM D97  
 ⁰C -26 
 (⁰F) (-15) 
   
Falex EP test, ASTM D2783, metode B  
 Non-seizure load, lbf 2000 
   
4-Ball Wear test, ASTM D4172  
 @1200 rpm, 40 kg, 1 hr, 75⁰C, Scar diameter, mm 0,29 
   
Biologisk nedbrydelighed, ASTM D5864 (OECD 301B)  
 % 69,5 
   
Flammepunkt, ASTM D92  
 ⁰C 280 
 (⁰F) (536) 
   
Rusttest, ASTM D665, procedure A Bestået 
   
Specific Gravity, ASTM D1298, 60/60⁰F 0,9125 
   
Farve Mørk halm 
   

 


