
Product gegevens

Magna™ SW D Reeks
Leibaanolie

Omschrijving
Castrol Magna™ SW D (voorheen Magnaglide™ D) is speciaal ontwikkeld voor de smering van leibanen van
bewerkingsmachines. Het is samengesteld op basis van solvent geraffineerde minerale olie en toevoegingen ter
verbetering van kleverigheid en extreme-pressure eigenschappen. Magna SW D is een moderne leibaanolie en
voorkomt stick-slip problemen die vaak optreden bij langzaam bewegende machinegeleidingen. De olie hecht goed aan
de geleidingen en wordt niet weggedrukt.

Toepassing
Magna SW D is speciaal ontworpen voor de smering van alle geleidingen vooral daar waar een demulgerende olie
vereist is om de leibanen te beschermen of om een lange levensduur van de emulsie te waarborgen. Magna SW D
voldoet voor veeleisende toepassingen zoals slijpmachines, horizontale kotterbanken of CNC bewerkingscentra. Magna
SW D kan ook gebruikt worden als gecombineerde hydrauliek- en leibaanolie. Magna SW D voldoet aan de volgende
eisen:

Cincinnati Lamb (Milacron) P-47, P-50 of P-53 (afhankelijk v.d. viscositeit).
DIN 51502 - CGLP.
DIN 51524 part II (juli 2004) - inclusief ISO 13357-1/-2 filtratie test.
Geschikt als hydrauliekolie in Müller Weingarten apparatuur.

Voordelen
Uitzonderlijke weerstand tegen stick-slip, dus hogere kwaliteit van de productie.
Zeer goede demulgerende eigenschap - voorkomt emulsie op de kunststof leibanen en vermijdt daarmee
slijtage en stilstand voor reparatie. De olie kan makkelijk van emulsies verwijderd worden hetgeen hun standtijd
aanzienlijk kan verlengen.
Beschermt metalen tegen corrosie.
Uitstekende bevochtiging waardoor er minder slijtage aan de leibanen optreedt.
Hoge mate van filtreerbaarheid - filters zullen minder verstoppen.
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Productspecificaties

Test Methode Eenheid SW D 32 SW D 68 SW D 100 SW D 150 SW D 220

ISO VG klasse  - -  32 68 100 150 220 

Dichtheid bij 15 °C
 

 ISO 12185  kg/m³  870  880 890 890  890

Kin. Viscositeit bij 40 °C ISO 3104  mm²/s  32 68 100 150 220 

Kin. Viscositeit bij
100°C

 ISO 3104 mm²/s  5.4  8.7 11.1 14.5 19.2 

Viscositeitsindex  ISO 2909  -  102 99 98 98 98 

Stolpunt  ISO 3016  °C  -15 -12 -12 -12 -9

Vlampunt (COC)  ISO 2592  °C  206  232  232  232 249

Corrosietest
A (24 h gedist.water)
B (24 h synth. zeewater)

 ISO 7120 - Pass

Kopercorrosie (3h bij 100°C)   ISO 2160 Rating 1b

Brugger waarde DIN 51347 N/mm² - 44 - - -

Vierkogelproef
40 kg, 75°C, 1800 omw/min
1h, slijtvlak diameter (mm)

ASTM D2266 mm 0,3 0,3 0,3 0,3 0,32

koudlastbelasting ASTM D2783 kg 170 180 180 190 200

Stick-slip verhouding Cincinnati Lamb - 0,74

Cincinnati Lamb specificatie - - P-53 P-47 - - P-50

De bovenstaande waarden zijn typerend bij normale productietoleranties en vormen geenszins een specificatie.
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Opslag
Geadviseerd wordt dit product bij voorkeur onderdak op te slaan. Wanneer men echter genoodzaakt is om de vaten
buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bondels onder het olieniveau, ten einde intrede van
water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Tevens mogen de producten niet opgeslagen worden bij een
temperatuur boven de 60 °C, blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt ten einde een
achteruitgang in kwaliteit te voorkomen.

Dit product heette voorheen Magnaglide D. De naam is in 2015 gewijzigd.

Magna™ SW D Reeks
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Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of
impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als
richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de
producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.
Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering
van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of
van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie
gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

NL: Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel , BE: Uitbreidingstraat 60-62 , 2600 Berchem/Antwerpen,
Tel +31 (0)10 249 44 34, Fax +31 (0)10 249 44 30, Tel +32 (0)3 286 62 10, Fax +32 (0)3 286 62 20,
www.castrol.com/industrial
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