Fișă Tehnică

Interflon Food Lube H46
Ulei hidraulic de calitate premium
Descrierea produsului
Ulei hidraulic anti-uzură de înaltă performanță, bazat pe Tehnologia MicPol®. Formează o peliculă de
lubrifiere durabilă, care oferă protecție superioară împotriva ruginii și uzurii, rezultând în economii
de energie semnificative și o durată de viață utilă mult mai lungă a lubrifiantului. Asigură o
performanță de un nivel superior și o diferență reală în ceea ce privește costurile, comparativ cu
lubrifianții hidraulici comerciali.
Acest lubrifiant extrem de versatil, bazat pe uleiuri de bază ultra-pure, poate fi utilizat în sisteme
hidraulice și în cutii de transmisie, precum și în lagăre lubrifiate. Poate fi utilizat în scopul lubrifierii
generale a mașinilor, precum și în sistemele centrale de lubrifiere, în vederea reducerii numărului
lubrifianților utilizați simultan. Este disponibil și în gradele de vâscozitate ISO: 32, 46 și 68.
Interflon Food Lube H68 este listat de NSF, în conformitate cu DIN V 10517 pentru utilizarea în cadrul
unor aplicații care presupun contact incidental cu produse alimentare (NSF-H1), cu numărul de
înregistrare 128806.
Aplicații
Pentru sisteme hidraulice staționare și mobile, cutii de viteze și lagăre lubrifiate, precum și pentru
lubrifierea generală a mașinilor, echipamentelor (exterioare), ghidajelor, mașinilor de turnare prin
injecție, etc., utilizate în industrie și în medii unde există contact cu produse alimentare.
Avantaje
 Protecție superioară împotriva uzurii și coroziunii
 Reducerea consumul de energie, a temperaturii de operare și a zgomotului
 Reduce scurgerile și fenomenul stick-slip la cilindri și supape
 Capacitate de separare de apă îmbunătățită
 Rezistență excelentă la oxidare, pentru cicluri de viață mai lungi în cazul uleiului
Instrucțiuni de utilizare
Se agită sau se amestecă înainte de utilizare în funcție de dimensiunea ambalajului. Se scurge uleiul
din sistem în modul indicat de către producător. Pentru rezultate optime, înainte de aplicare piesele
trebuie curățate de lubrifiantul utilizat anterior. Dacă există filtre, vă rugăm să vă asigurați că
dimensiunea filtrului este de >5 microni
Reglementări de siguranță
A se vedea fișa tehnică de securitate
Ambalare
A se vedea lista noastră actuală cu articole disponibile.
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Reglementări de transport
A se vedea fișa tehnică de securitate
Date tehnice
Proprietăți
Compoziție
Culoare
Miros
Densitate la 20° C
Vâscozitate cinematică la @ 40°C
ISO VG
Punct de curgere
Temperatura minimă de aplicare
Temperatura maximă de aplicare
Coeficient de fricțiune
Clasificare
Perioada de valabilitate*

Rezultat
Amestec de uleiuri minerale,
aditivi și MicPol®
Tulbure
Aproape inodor
0,87 g/cm3
68 cSt
68
-15oC
-10oC
80°C
0.02-0.06 (MicPol®)
HLP
2 ani

Metodă

ASTM D445
ASTM D97

DIN 51524-3

* Perioada de valabilitate a produsului dacă acesta este depozitat la temperatura camerei, în ambalajul original, nedesfăcut
Caracteristicile tipice sunt tipice produselor obținute în condiții de toleranță normală de producție și nu constituie specificație. Variații care nu
afectează performanța produsului sunt de așteptat în timpul procesului normal de fabricație. Informațiile conținute în acest document pot fi
modificate fără preaviz.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, Olanda
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com
Aceste informații se bazează pe stadiul nostru actual de cunoștințe și urmăresc să prezinte informații generale referitoare la produsele noastre
și utilizările acestora. Nu se vor interpreta ca garanție a unor calități specifice ale produselor descrise sau a adecvării acestora pentru anumite
aplicații specifice. Se vor avea în vedere toate drepturile de proprietate industriale. Calitatea produselor noastre este garantată conform
Condițiilor Comerciale Generale.
Interflon®/MicPol® este marcă înregistrată a Interflon BV.
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