
Gulf Merit Oils 
OLEJE DO WIERTNIC I NARZ DZI PNEUMATYCZNYCH 

Opis produktu: 
 
Oleje Gulf Merit to oleje klasy Premium opracowane specjalnie do smarowania wierntnic pneumatycznych oraz innych udarowych 
narz dzi pneumatycznych. Oleje Gulf Merit stanowi  kompozycj  wysokiej jako ci olejów mineralnych oraz unikalnej kombinacji 
dodatków zapewniaj cych nadzwyczajn  wytrzyma ci filmu olejowego, lepko   i ochron  przed zu ywaniem si . Oleje Gulf 
Merit zapewniaj  doskona  stabilno  chemiczn  i ochron  przed zu ywaniem si , rdzewieniem i korozj  . Olej Gulf Merit 
posiadaj  dobr  przyczepno  oraz w asno ci preferencyjnego zwil ania metali, co pozwala na utrzymanie ci ego filmu olejowego 
nawet w obecno ci wody a przez to zmniejszenie negatywnego oddzia ywania wody, skraplaj cej si  z wilgoci znajduj cej si  w 
strumieniu powietrza, w zakresie rdzewienia i korozji.. Po czenie tych w asno ci wraz z nadzwyczajnymi charakterystykami EP 

atwiaj  zapewnienie doskona ego smarowania, które w efekcie prowadzi do d ugiej ywotno ci  komponentów.  
 
Oleje Gulf Merit posiadaj  nadzwyczajn  no no  filmu olejowego oraz zdolno  zabezpieczanie przez zu ywaniem si  dzi ki 
czemu obni aj  zu ywanie si  komponentów i wyd aj  ich ywotno , posiadaj  dobr  stabilno  chemiczn , która minimalizuje 
formowanie si  szlamów i osadów. Wybitne w asno ci w zakresie zwil ania metali oraz przyczepno  wspomagaj  przywieranie do 
powierzchni metali oraz ich ochron  przed korozj , natomiast nadzwyczajne w ciwo ci w zakresie emulgowania wody zapewniaj  
odpowiednie smarowanie nawet w obecno ci wody.  
 
Oleje Gulf Merit  zalecane dla wiertnic pneumatycznych wykorzystywanych do prac w kopalniach podziemnych i odkrywkowych 
oraz kamienio omach   oraz pneumatycznych wiertarek i m otów wykorzystywanych w budowie dróg i budownictwie. Ponadto 
zalecane s  dla szerokiego zakresu pneumatycznych narz dzi pracuj cych pod du ym obci eniem, udarowych i obrotowych, 
wykorzystywanych w robotach przemys owych a tak e do sprz tu pneumatycznego firm Gardner Denver, Chicago Pneumatic, 
Ingersoll-Rand oraz innych producentów.  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

ciwo ci: Metoda bada : Typowe warto ci: 
Kod produktu -  4607 4609 4610 4611 
Klasa lepko ci ISO  ISO 3448  46 100 150 220 

sto  przy 15°C ,  kg/m3 ASTM D4052  880 891 895 901 

Lepko  kinematyczna 40°C ,  mm2/s ASTM D445 41.4 – 50.6 90 – 110 135 – 165 198 – 242 
Indeks lepko ci ASTM D2270 >95 >95 >95 >95 
Temperatura zap onu (COC)  ASTM D92  >200°C >220°C >220°C >220°C 
Temperatura p yni cia ASTM D97  <-33°C <-30°C <-24°C <-21°C 
Test na rdzewienie  ASTM D665A/B Brak rdzy Brak rdzy Brak rdzy Brak rdzy 
Test odporno ci na emulgowanie przy 
54°C Emulsja olej/woda (60 min.),  ml   ASTM D1401  Zdany Zdany Zdany Zdany 

Specyfikacje: --- 
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