Statoil Hydraulic Premium
Zastosowanie

Charakterystyka

Oleje hydrauliczne Hydraulic Premium
stosowane s w układach hydraulicznych,
w których wymagane jest u ycie olejów
o podwy szonych własno ciach
przeciwzu yciowych, a szczególnie w układach
wyposa onych w pompy łopatkowe lub z bate
pracuj ce przy wy szych obci eniach. Oleje
hydrauliczne Premium mog by stosowane w
urz dzeniach, w których temperatura
eksploatacji oleju nie przekracza 100°C.
Hydraulic Premium posiadaj atest Wy szego
Urz du Górniczego – cecha dopuszczenia
GM-4/01.

Oleje hydrauliczne Hydraulic Premium w klasie jako ci HLP,
w klasach lepko ci ISO VG: 22, 32, 46, 68, 100, 150 otrzymywane
na bazie olejów mineralnych z zachowawczej przeróbki ropy
naftowej, selektywnie rafinowanych, odparafinowanych
rozpuszczalnikowo i hydrorafinowanych. Olej bazowy
o odpowiednich parametrach lepko ciowych jest nast pnie
uszlachetniony dodatkami uszlachetniaj cymi, poprawiaj cymi
w pierwszym rz dzie odporno oleju na utlenianie, nadaj cymi
własno ci przeciwzu yciowe i własno ci ochronne przed korozj
i rdzewieniem. Olej uszlachetniony posiada wysokie własno ci
przeciwpienne i skuteczn odporno na emulgowanie.
Na specjalne zamówienie producent dostarcza olej o lepko ci 22,
32, 46, i 68 w klasie czysto ci NAS 6-7 (nazwa oleju Hydraulic
Premium S).

TYPOWE DANE
Lepko
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kinematyczna w temp. 40°C, mm /s
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Wska nik lepko ci

68
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Temperatura płyni cia, °C

-33

Temperatura zapłonu, °C

170

Działanie koroduj ce w temp. 100°C w ci gu 3
godzin na płytkach miedzi
Punkt anilinowy °C
Odporno na emulgowanie Czas rozdziału emulsji
z woda w temp. 54°C
Własno ci przeciwzu yciowe - rednia rednica
skaz kulek (d), mm
Zdolno wydzielania powietrza, min.
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PN-86/C-04065
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PN-83/C-04117
PN-EN ISO 2592:
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PN-EN ISO 3104:2004
PN-79/C-04013
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METODA BADA

PN-76/C-04147
14

-

PN-79/C-04188

G sto w 20°C, g/ml
0,865 0,868 0,873 0,879 0,883 0,893 PN-EN ISO 3675:2004
Podane warto ci s warto ciami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych warto ci mog si nieznacznie ró ni od
warto ci przedstawionych powy ej w granicach okre lonych normami.

-

Sposób post powania z produktem
Chroni skór przed kontaktem z olejem wie ym i przepracowanym.
Przemy dokładnie wod z mydłem po kontakcie ze skór .
Unika wdychania oparów oleju.
Unika u ywania zaolejonej odzie y.
Chroni rodowisko – przestrzega przepisów dotycz cych likwidowania przepracowanych olejów.

Testy i aprobaty
DIN 51524/2: HLP, ISO L-HM, Denison HF0, HF1, HF2 (Apr. nr 195), atest PZH (46), Poziom jako ci: Cincinnati Machine,
WT – 17/99/STATOIL
Dalsze informacje:
Adres
Tel/fax +48 12 415 7000
Statoil Poland Sp. z oo.
fax
+48 12 415 7100
31-476 Kraków, Lubla ska 38.
Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.

