Technikai adatlap

Interflon Food Lube H32
Prémium minőségű hidraulika olaj
Termékleírás
Kiváló teljesítményű kopáscsökkentő hidraulika olaj MicPol® technológiával. Egy tartós kenőréteget
képez, amely első osztályú kopás és rozsdásodás elleni védelmet nyújt, ezáltal garantálva a jelentős
energia-megtakarítást illetve a kenőanyag sokkal hosszabb hasznos élettartamát. Magas
teljesítményszint jellemzi, és a hagyományos hidraulikus kenőanyagokkal összehasonlítva valódi költség
megtakarítást eredményez.
Ez az ultra-tiszta olaj alapú, rendkívül sokoldalú kenőanyag kiváló választás hidraulikus rendszerekhez,
hajtóművekhez vagy akár olajkenésű csapágyakhoz. Felhasználható általános gépi kenésre és központi
kenőrendszerekbe is, így szűkítve a jelenleg használt kenőanyagok számát. Elérhető az ISO VG 32,46 és
68 viszkozitási osztályokban.
Az Interflon Food Lube H32 az NSF® által tesztelt és jóváhagyott (Osztály: H-1) a DIN V 10517-nek
megfelelően, ezért teljes biztonsággal felhasználható minden olyan területen, ahol véletlenszerűen
előfordulhat az élelmiszerrel történő érintkezés. Regisztrációs száma 128813
Felhasználási lehetőségek
Iparban és élelmiszeriparban használt álló és mobil hidraulika rendszerekhez, hajtóművekhez,
olajkenésű csapágyakhoz, gépek általános kenésére, (kültéri) berendezésekhez, sínekhez, illetve
fröccsöntő gépek kenésére stb.
Előnyök
 Kiváló kopás és rozsdásodás elleni védelem
 Csökkenti az energiafelhasználást, a működési hőmérsékletet és a zajokat
 Kevesebb szivárgás és akadó-súrlódás a hengereknél és szelepeknél
 Tökéletes nedvesség kiszorítás
 Hosszú olaj élettartam a kimagasló oxidációs stabilitásnak köszönhetően
Használati utasítás
Használat előtt rázza fel, vagy kavarja fel a kiszereléstől függően. A gyártó által előírt módon engedje le
az olajat a rendszerből. A legjobb eredmény érdekében tisztítsa, vagy öblítse le az előzőleg használt
kenőanyagot. Olajszűrő esetén győződjön meg arról, hogy a szűrő mérete > 5 mikron.
Biztonsági előírások
Ellenőrizze a biztonsági adatlapot
Csomagolás
Tekintse meg aktuális terméklistánkat
Szállítási előírások
Ellenőrizze a biztonsági adatlapot
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Interflon Food Lube H32
Prémium minőségű hidraulika olaj
Technikai adatok
Tulajdonság
Összetétel
Szín
Szag
Sűrűség @ 20°C
Kinematikus viszkozitás @ 40°C
ISO VG
Dermedési pont
Legalacsonyabb alkalmazási
hőmérséklet
Legmagasabb alkalmazási
hőmérséklet*
Súrlódási együttható
Minősítés
Szavatossági idő*

Eredmény

Módszer

Ásványi olajok, adalékok és MicPol® keveréke
zavaros színű
csaknem szagtalan
0.87 g/cm3
32 cSt
ASTM D445
32
-18°C
ASTM D97
-10°C
80°C
0.02-0.06 (MicPol®)
HLP
2 év

DIN 51524-3

* A magas hőmérsékleti tartomány csak akkor érvényes, ha az oldószer már elpárolgott.
A jellemző tulajdonságok normális termelési tolerancia mellett tipikusak és nem tekinthetőek specifikációnak. Eltérések, melyek nem
befolyásolják a termék teljesítményét, előfordulhatnak normális gyártás közben. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés
nélkül változhatnak.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com
Ezek az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak és általános adatokat szolgáltatnak termékeinkről és azok felhasználásáról, éppen ezért
nem feltétlenül garantált a termék viselkedése. Minden ipari tulajdonjog figyelembe veendő. Termékeink minőségét az Általános Eladási
Feltételek garantálja.
Interflon®/MicPol® az Interflon BV bejegyzett márkajele.
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