
 

MOTOREX SUPERGLISS 68K / 100K / 220K 

 
 
1. OBLAST NASAZENÍ 
 
MOTOREX SUPERGLISS K slouží k mazání kluzných drah s a bez povrstvení plastem, horizontálních a vertikál-
ních vodících drah, loží, kulis, stolů obráběcích strojů atd. MOTOREX SUPERGLISS K se rovněž výborně hodí 
k mazání kluzných drah, vysoce výkonných rámových pil, pro hydrauliky a málo zatížené uzavřené převodové skří-
ně v obráběcích strojích. Oleje v MOTOREX SUPERGLISS K obsahují povrchově aktivní obsažené látky, které 
zlepšují koeficient tření a zabraňují škubavému pohybu, a to i při nejmenších posuvech a vysokých zatíženích. 
MOTOREX SUPERGLISS K jsou oleje pro kluzné dráhy s tlaku odolným, dobře přilnavým mazacím filmem, také u 
vertikálních vedení (neskapává). 
 
2. VÝHODY 
 
- Nejlepší přilnavost; 
- vlastnosti snižující škubání (Stick Slip); 
- vysoká schopnost pohlcování tlaku a velmi dobrá ochrana proti opotřebení; 
- dobrá demulgační schopnost; 
- optimální snášenlivost s vodou smíchanými chladícími mazivy; 
- výrazná ochrana proti korozi vůči kovovým materiálům; 
- osvědčená stálost vůči kluzným obložením z plastu; 
- neobsahuje chlor.  
 
3. PARAMETRY 
 

TŘÍDA ISO   68 100 220 
Měrná hmotnost při  15°C (g/ml) 0,894 0,899 0,805 
Viskozita při  20°C (mm2/s) 207 350 780 
Viskozita při  40°C (mm2/s) 67 103 210 
Viskozita při  100°C (mm2/s) 8,7 11,3 19 
Index viskozity   102 102 103 
Bod vzplanutí  (°C) 226 232 240 
Bod tuhnutí  (°C) -21 -21 -18 
Korozní účinek 
  vůči mědi (stup. koroze)   1 – 100 A 24 
  vůči oceli (stup. koroze)   0-A/0-B 
Mech. zkouška v FZG- 
deformačním stroji s ozubenými koly 
(stupeň síly poškození)   10 11 11 
 
4. SPECIFIKACE 
 

- CG-68 podle DIN 51´502 - G-68  podle DIN ISO 3498 
- CG-100 podle DIN 51´502 - G-100  podle DIN ISO 3498 
- CG-220 podle DIN 51´502 - G-220  podle DIN ISO 3498 
 
5. SPECIÁLNÍ POKYNY 
 

ADR/SDR: žádné nebezpečné zboží  Kód VVS: 1440 
Třída toxicity: není 
Třída ohrožení vod: WGK 2 
 
 
Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí. Změny jsou vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické údaje platí měřící a výrobní tolerance obvyklé 
v oboru. Lze získat bezpečnostní list. 
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