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BioMax  Stern  Tube  Oils  er  biologisk  nedbrydelige,  ikke-emulgerende,  ikke-bioakkumulerende,  minimal  toksicitet,  giver  fremragende  forseglingskompatibilitet  i

Den  lange  levetid  og  ikke-ætsende  BioMax  Stern  Tube  Oil  øger  i  høj  grad  pålideligheden,  effektiviteten  samt  enestående  termisk  og  oxidativ  stabilitet  ved  

høje  temperaturer  i  stærkt  korrosive  miljøer.  Den  får  sin  ydeevnefordel  i  forhold  til  konkurrerende  olier  gennem  sin  overlegne  blanding  af  vedvarende  

syntetiske  basisolier  plus  Royal  Purples  proprietære  Synerlec®  additivteknologi.  Denne  unikke,  syntetiske  additivteknologi  er  bevist  for  at  forhindre  lejefejl,  

korrosion,  rust,  reducere  udstyrsstilstand,  giver  lang  levetid  og  energibesparelser.

Royal  Purple's  BioMax  Stern  Tube  Oil  er  et  miljømæssigt  acceptabelt,  syntetisk,  højtydende  smøremiddel  

formuleret  til  stævnrørssmøring  i  marine  applikationer.  Dette  produkt  er  godkendt  som  europæisk  miljømærke,  

opfylder  US  EPA  2013  Vessel  General  Permit  (VGP)  retningslinjer  som  et  miljømæssigt  acceptabelt  

smøremiddel  (EAL).

forebyggelse  af  lækage,  beskyttelse  af  lejer,  propelaksel  og  stævnrørsystemer  ved  varierende  driftstemperaturforhold.

PERFORMANCEFORDELE

SPECIFIKATIONER  OG  GODKENDELSER

STERN  TUBE  EAL

Flammepunkt  
°F /  °C

Biologisk  nedbrydelighed

MILJØACCEPTABELT  STERN  RØR  SMØREMIDDEL

Flydepunkt  
°F /  °C

PRODUKT cSt  @40°C  cSt  @100°C  VI

LÆNGERE  OLIELIV  -  BioMax  Stern  Tube  Oil  har  enestående  oxidations-,  termisk  og  hydrolytisk  stabilitet  med  holde  rene  
aflejringskontrolmidler

•  AEGIR  Marine

KORROSIONSBESKYTTELSE  -  Fremragende  beskyttelse  mod  rust  og  korrosion  i  vandmiljøet.  Beskyt  lejer,  stævnrørsystemer  
og  overflader  udsat  for  havvand

•  KEMEL

ELASTOMERKOMPATIBILITET-  Overlegen  tætningsbeskyttelse,  elastomerer  bevarer  mekaniske  og  fysiske  egenskaber,  
mindsker  gumminedbrydning,  hvilket  forhindrer  indtrængning  af  vand  og  overdreven  tab  af  olie.

•  EU  Ecolabel  Licens  nr.  BE/027/004

IKKE-EMULSIGERENDE  -  Adskilles  hurtigt  fra  vandet,  som  nemt  kan  drænes  fra  bunden  af  oliebeholderen  for  at  holde  olien  
tør.

•  Lagersmit

•  RM  fremdrift

FORBEDRET  SYSTEMYDELSE  -  BioMax  Stern  Tube  Oil  sænker  driftstemperaturer,  forbedrer  effektiviteten,  ensartet  ydeevne  
i  svære  og  udfordrende  stern  tube-systemer.

•  US  EPA  VGP  (2013)
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