
Gulf Fidelity 100
OLEJ DO SPRĘŻAREK

Opis produktu

Oleje Gulf Fidelity to wysokowydajne bezpopiołowe oleje sprężarkowe opracowane specjalnie z myślą o spełnieniu surowych wymagań
głównych producentów sprężarek. Oleje Gulf Fidelity są skomponowane z wysokiej, jakości olejów bazowych i precyzyjnie dobranych
dodatków uszlachetniających dla zapewnienia doskonałej ochrony przed degradacją w wyniku utleniania, rdzewieniem i korozją oraz
spienianiem i pochłanianiem powietrza. Niska skłonność do karbonizacji w połączeniu z wysoką wartością FZG sprawiają, że oleje Gulf
Fidelity nadają się zarówno do sprężarek tłokowych jak i rotacyjnych. Oleje Gulf Fidelity przekraczają wymagania określone w normach
DIN 51506 VDL oraz ISO 6743-3: 2003 DAA Normalny Cykl Pracy.

Oleje Gulf Fidelity posiadają doskonałą stabilność termo oksydacyjna, która kontroluje tworzenie się szlamu i osadów na zaworach i
koronach tłoków i poprawia żywotność oleju, co w konsekwencji zwiększa niezawodność, dyspozycyjność i wydajność sprzętu. Niska
podatność na tworzenie popiołu i karbonizację poprawia wytrzymałość zaworów oraz zmniejsza niebezpieczeństwo pożaru i eksplozji w
układach wydechowych. Szczególne zabezpieczenie przed zużywaniem się I rdzewieniem w konsekwencji przynosi obniżenie kosztów
eksploatacyjnych i  większą żywotność sprzętu.  Nadzwyczajna odporność na emulgowanie obniża straty oleju i  korozję,  zachowuje
sprawność smarowania, redukuje formowanie się szlamu i zwiększa żywotność.

Oleje Gulf Fidelity są zalecane do sprężarek tłokowych pracujący z wysokimi temperaturami po stronie tłoczącej dochodzących do 220ºC
wykorzystywanych w aplikacjach stacjonarnych i mobilnych. Zalecany jest również do sprężarek rotacyjnych i łopatkowych, osiowych i
odśrodkowych a także stosowany jest w układach obiegowych oleju, łożyskach tocznych i ślizgowych, lekko obciążonych przekładni, itd.

Spełnia normy
DIN 51 506 VBL/VCL/VDL ISO 6743-3A ISO-L-DAA/DAB/DAG/DAH

Właściwości Metoda testu Wartość
Klasa lepkości ISO ISO 3448 100
Gęstość @ 15°C, kg/m3 ASTM D4052 889
Lepkość kinematyczna @ 40°C ASTM D445 90-110 mm2/s (cSt)
Indeks Lepkości ASTM D2270 >100
Punkt Zapłonu (COC), °C ASTM D92 >230°C
Punkt Płynięcia, °C ASTM D97 <-18°C
Conradson Carbon Residue (after ageing) DIN 51352 Part 2 <0.01 % m
Test na rdzewienie ASTM D665A/B Zdany
Demulagacja z wody @ 54°C ASTM D1401 Zdany
Wypieranie powietrza przy 50°C ASTM D3427 ---
Charakterystyka pienienia sekw. I, II. III ASTM D892 Zdany
FZG A/8.3/90: Load Stage Fail DIN 51354-2 >11
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