
Oleje Gulf No-Rust 
OLEJE SILNIKOWE ZABEZPIECZAJ CE PRZED KOROZJ  

Opis produktu: 
 
Oleje silnikowe Gulf No-Rust stwarzaj  mo liwo  ochrony wewn trznych cz ci silników oraz instalacji technicznych przez 

ugie okresy czasu. Oleje silnikowe Gulf No-Rust  wzmocnione nadzwyczaj efektywnym rodkiem zapobiegaj cym 
rdzewieniu, rodkiem zwil aj cym powierzchni  (dla zapewnienia dystrybucji oleju do wszystkich szczelin), detergentem, 
stabilizatorem utleniania, rodkiem zapobiegaj cym spienianiu, rodkiem obni aj cym temperatur  p yni cia oraz poprawiaj cym 
wska nik lepko ci.  
 
W warunkach d ugotrwa ego przechowywania, zwyk e oleje wykazuj  tendencj  do przep ywania z elementów maszyny do skrzyni 
korbowej, pozostawiaj c górne cz ci ods oni tymi na destrukcyjne oddzia ywanie skraplaj cej si  wilgoci, w silnikach 
stosowanych w cyklach przerywanych takich jak motopompy stra ackie, zespo y pomp rezerwowych oraz innego specjalistycznego 
wyposa enia. Skraplanie wilgoci oraz nagromadzanie si  wilgoci oraz kwasów jako produktów ubocznych spalania mo e obni  

asno ci oleju w zakresie ochrony przed rdzewieniem. Zatem, nawet zanurzone cz ci takie jak yska wa u korbowego mog  
ulega  katastrofalnym skutkom rdzewienia. Dodatki znajduj ce si  w olejach silnikowych Gulf No-Rust zabezpieczaj  przed 
obydwoma rodzajami zniszczenia przez utrzymywanie cienkiego filmu olejowego na ods oni tych cz ciach przez d ugie okresy 
przechowywania oraz przez wyeliminowanie zniszczenia, które w przeciwnym przypadku by oby spowodowane przez 
zanieczyszczenie oleju wilgoci  i kwasami.  
 
Oleje silnikowe Gulf No-Rust  doskona e do ochrony wn trz silników spalinowych, które musz  zosta  odstawione lub 
tymczasowo wycofane z eksploatacji, jak równie  s  zalecane do stosowania w silnikach, które s  eksploatowane w cyklach 
przerywanych – motopompy stra ackie,  generatory rezerwowe, p ugi nie ne, etc. Dodatkowo, oleje silnikowe Gulf No-Rust  
zalecane do stosowania w  zespo ach przek adni, spr arkach, pompach, uk adach hydraulicznych, wrzecionach obrabiarek oraz 
narz dziach pneumatycznych, wówczas gdy przechowywanie po wy czeniu z eksploatacji z u yciem zwyk ego oleju mog oby 
doprowadzi  do nadmiernego skorodowania. Przy zastosowaniu tych olejów rozruch zespo ów przek adni, spr arek oraz zespo ów 
hydraulicznych jest u atwiony. Po dopuszczeniu maszyny do eksploatacji, oleje silnikowe Gulf No-Rust mog  by  spuszczane, 
pozostawiaj  jednak film olejowy zabezpieczaj cy przed rdzewieniem na wewn trznych powierzchniach,  umo liwiaj cy 
zabezpieczenie dla d ugotrwa ego przechowywania w pomieszczeniach zamkni tych.  
 
 

asno : Metoda 
badania: Typowe warto ci: Specyfikacje: 

Kod produktu  -  9401 9402 9403 
Klasa lepko ci SAE  SAE J300  10 30 50 

sto  przy 15°C  ASTM D4052  878 kg/m3 894 kg/m3 898 kg/m3 
Lepko  kinematyczna 100°C  ASTM D445 6.5 mm2/s 11 mm2/s 20.5 mm2/s 
Wska nik lepko ci  ASTM D2270  >95 >95 >95 
Temperatura zap onu (COC)  ASTM D92  210°C 210°C 230°C 
Temperatura p yni cia  ASTM D97  -15°C -15°C -15°C 
T.B.N. mgKOH/g ASTM D2896 6.8 6.8 6.8 

- 
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