
Gulf Harmony 68
UNIWERSALNY OLEJ SMARUJĄCY DO OCHRONY PRZED RDZEWIENIEM I UTLENIANIEM

(R&O)

Opis produktu
Gulf Hormony 68 to uniwersalny, najwyższej jakości olej mineralny z inhibitorami o potrójnym działaniu, skomponowany z
wysoce oczyszczonych parafinowych olejów bazowych oraz dodatkiem inhibitorów zapobiegających spienianiu, utlenianiu
oraz  rdzewieniu  i  korozji  (R&O).  W układach  obiegowych,  olej  ten  może  być  eksploatowany  przez  długie  okresy  w
warunkach  utleniających  takich  jak  wysokie  temperatury,  względnie  wysokie  wyeksponowanie  powierzchni  na
oddziaływanie powietrza oraz katalizatorów metalicznych. Woda często wnika do układów poprzez wycieki płynów lub
skroplin z przewodów odpowietrzających zbiornika i nawet niewielka ilość wody będzie powodowała rdzewienie powierzchni
zawierających żelazo. Oleje obiegowe poddawane są oddziaływaniu warunków, które sprawiają, że stają się one podatne na
spienianie  lub  zatrzymywanie  pęcherzyków powietrza  w silnie  rozproszonej  zawiesinie.  Gulf  Harmony 68  przewyższa
wymagania określone w DIN 51524 Part 1 HL, ISO 11158-HL, AFNOR NFE 48-603 (HL) and Cincinnati Lamb (dawniej
Cincinnati Machine) P-55.
Olej Gulf Hormony 68 zapewnia wysoką stabilność oksydacyjną, kontrolę spieniania i oraz własności wypierania powietrza i
dobre własności w zakresie odporności na emulgowanie w obecności wody.
Olej Gulf Hormony 68 zalecany jest do układów obiegowych turbin parowych, sprężarek, układów hydraulicznych, w których
nie są wymagane oleje zapewniające ochronę przed zużywaniem się, łożyskach i wrzecion wysokoobrotowych, przekładni
hydrostatycznych,  napędów hydraulicznych oraz  sprzęgieł,  smarownic  układów powietrza,  silników elektrycznych oraz
przekładni ślimakowych, dla których nie podano wymogu stosowania oleju typu EP.
Spełnia normy
ISO 11158 HL, DIN 51524/1 HL, AFNOR NFE 48-603 HL, Cincinnati Lamb P-54

Właściwości Metoda testu Wartość
Klasa lepkości ISO ISO 3448 68
Gęstość @ 15°C, kg/m3 ASTM D4052 884
Lepkość kinematyczna @ 40°C ASTM D445 61.2-74.8 mm2/s (cSt)
Indeks Lepkości ASTM D2270 100
Punkt Zapłonu (COC), °C ASTM D92 >185°C
Punkt Płynięcia, °C ASTM D97 <-15°C
Test na rdzewienie ASTM D665A/B Zdany
Demulagacja z wody @ 54°C ASTM D1401 Zdany
Charakterystyka pienienia sekw. I, II. III ASTM D892 Zdany
TOST (Turbine Oil Stability Test) ASTM D943 >1000 godz.
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