
Gulf Eskimo 68
OLEJ DO SPRĘŻAREK STOSOWANYCH W UKŁADACH CHŁODNICZYCH Z KLASYCZNYMI

CZYNNIKAMI CHŁODNICZYMI

Opis produktu

Gulf Eskimo 68 to wysokowydajny olej do sprężarek stosowanych w układach chłodniczych z klasycznymi czynnikami chłodniczymi,
opracowany z myślą o spełnieniu surowych wymagań głównych producentów sprężarek. Gulf Eskimo 68 jest skomponowany z silnie
uwodnionych bazowych olejów naftenowych dla zapewnienia doskonałej ochrony przed rozkładem w skutek utleniania, rdzewieniem i
korozją, spienianiem i pochłanianiem powietrza. Olej Gulf Eskimo 68 jest opracowany specjalnie do układów chłodniczych bazujących na
czynnikach chłodniczych nie zawierających węglowodoru fluoru takich jak R-11, R-12, R-13B1 R-22, R-113, R-500, R-501, R-502, R-717
(amoniak - NH3), itp.

Gulf Eskimo 68 posiada dobrą stabilność termooksydacyjną, która kontroluje powstawanie osadów w przewodach parowacza, poprawia
przewodzenie ciepła i zwiększa trwałość oleju co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia niezawodności, dyspozycyjności I wydajności
sprzętu. Olej nie zawiera dodatków oraz środków obniżających temperaturę płynięcia, co do których wiadomo, że wpływają negatywnie
na wydajność niektórych układów chłodniczych.  Niska temperatura płynięcia oraz flokulacji  zapewniają łagodną pracę w niskich
temperaturach roboczych. Niska skłonność do tworzenia popiołu i karbonizacji zapewniają doskonałą pracę zaworów i zmniejszenie
zagrożenia pożarem i eksplozją w układach wydechowych. Dobra ochrona przed zużyciem i rdzewieniem prowadzi w konsekwencji do
zmniejszenia  kosztów  eksploatacyjnych  i  wydłużenia  żywotności  sprzętu.  Olej  Gulf  Eskimo  68  jest  kompatybilny  z  materiałami
stosowanymi w całym układzie chłodniczym.

Olej Gulf Eskimo 68 jest zalecany do dużych przemysłowych sprężarek tłokowych i rotacyjnych a także nadaje się do stosowania w
większości sprężarek wykorzystujących czynniki chłodnicze nie zawierające węglowodoru fluoru takich jak R-11, R-12, R-13B1 R-22,
R-113, R-500, R-501, R-502, R-717 (amoniak - NH3), CO2, itp. między innymi firm Carrier, Copeland, Kelvinator, Sabroe, Tecumseh, dla
który zalecane są oleje tej jakości. Zalecany również w chłodniczych aplikacjach morskich takich jak mroźnie i chłodnie. Jest o również
wykorzystywany w układach oleju obiegowego, łożyskach ślizgowych i tocznych, itp.

UWAGA: Olej Gulf Eskimo 68 NIE jest zalecany do stosowania w chłodziarkach z czynnikami HFC takimi jak R-134a.

Spełnia normy
DIN 51503-1 KAA/KC/KE ISO 6743-3B ISO-L-DRA/DRE/DRG

Właściwości Metoda testu Wartość
Klasa lepkości ISO ISO 3448 68
Gęstość @ 15°C, kg/m3 ASTM D4052 902
Lepkość kinematyczna @ 40°C ASTM D445 68 mm2/s
Lepkość kinematyczna @ 100°C ASTM D445 7.0 mm2/s
Indeks Lepkości ASTM D2270 ---
Punkt Zapłonu (COC), °C ASTM D92 210°C
Punkt Płynięcia, °C ASTM D97 -30°C
Ogólna liczba zasadowa mgKOH/g ASTM D664 <0.04 mgKOH/g
Temperatura flokulacji (R 12) DIN 51351 -20°C
Kod produktu: 4908 Data wydania: 2012-07-16 Data zastąpienia: 2011-11-28 Wersja: 2


