Statoil CompWay S 100
Zastosowanie

Charakterystyka

W tłokowych spr arkach powietrznych chłodzonych powietrzem
temperatura (spr onego powietrza) przekracza 100°C, co nawet
w przypadku olejów o du ej odporno ci na utlenianie mo e powodowa
tworzenie si laków i osadów koksowych, które nast pnie mog by
przyczyn problemów eksploatacyjnych i przyspieszonego zu ycia
takiego urz dzenia. Poza tym osady koksowe wcze niej czy pó niej
mog spowodowa zapłon, który przy niesprzyjaj cych okoliczno ciach
mo e sko czy si wybuchem i tym samym spowodowa zagro enie dla
ycia i zdrowia ludzkiego. Stosuj c CompWay S 100 w istotnym stopniu
zmniejsza si ryzyko wyst powania tego zjawiska.

CompWay S 100 jest syntetycznym (na
bazie alkilobenzenu) olejem do
tłokowych spr arek powietrznych.
Nawet w bardzo wysokich
temperaturach, które mog wyst powa
w spr arkach powietrznych, CompWay
S 100 nie powoduje tworzenia si laków
i osadów koksowych i dlatego te
znakomicie nadaje si do chłodzonych
powietrzem jedno i dwustopniowych
spr arek.
Ponadto CompWay S 100 stosuje si
jako olej smarowniczy do spr arek
chłodniczych, gdzie jako czynnik
chłodniczy wykorzystuje si amoniak

Zalety
Nie powoduje tworzenia si laków i osadów koksowych.
W istotnym stopniu redukuje ryzyko po aru i wybuchu.
Posiada pełn zdolno mieszania z olejami mineralnymi.
Typowe parametry

ISO VG
G sto w 15°C
Lepko w temp. 40°C
Lepko w temp. 100°C
Minimalna temp. w stanie ciekłym
Temp. zapłonu COC
Temperatura pocz tku flokulacji (R12)
Barwa
Korozja miedzi
Liczba kwasowa TAN

Metody
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 97
ASTM D 92
AM-S 100-42
ASTM D 1500
ASTM D 130
ASTM D 974

Jednostki
kg/m³
mm²/s
mm²/s
°C
°C
°C
mgKOH/g

Warto ci
100
868
94
8
-30
206
-60
0,5
1A
0,01

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.

-

Przechowywanie
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
ISO 6743-3B L-DRA / L-DRB, DIN 51503 KA/KC, DIN 51506 VDL (DIN 51593 - Philipp), Sperre
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.

