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CETUS S 46 to wysokiej jakości półsyntetyczny olej sprężarkowy przeznaczony specjalnie do smarowania 
śrubowych sprężarek powietrza.  
ZALETY 
Dzięki zastosowaniu odpowiednich dodatków przeciwutleniających olej  CETUS S 46 wykazuje wysoką 
odporność na utlenianie. CETUS S 46 przyczynia się do utrzymywania elementów sprężarki oraz oddzielacza 
oleju w czystości pozwalając na wydłużanie przebiegów między wymianami oleju. Ponadto olej CETUS S 46 
zapewnia doskonałą ochronę przed korozją, posiada bardzo dobrą zdolność do wydzielania powietrza 
oraz niską skłonność do pienienia. CETUS S 46 posiada także doskonałe właściwości przeciwzużyciowe 
oraz dobrą odporność  wysokie naciski (EP). 
ZASTOSOWANIE 
Olej CETUS S 46 został opracowany specjalnie   z przeznaczeniem do smarowania śrubowych sprężarek 
powietrza, dla których temperatury  i ciśnienia powietrza na wyjściu nie przekraczają odpowiednio +100°C 
oraz 15 bar. 
CETUS S 46 pozwala na stosowanie wydłużonych przebiegów między kolejnymi wymianami oleju. Zaleca 
się, aby po pierwszym napełnieniu układu smarowania sprężarki olejem CETUS S 46, sprężarka pracowała 
przez niewielki okres czasu (np. 100 godzin) po czym układ smarowania sprężarki należy opróżnić, a 
następnie ponownie zalać go świeżym ładunkiem oleju. Jednocześnie przed ponownym napełnieniem układu 
smarowania sprężarki świeżą porcją oleju zaleca się dokonanie wymiany odolejacza oraz filtra oleju.   
NORMY I ZATWIERDZENIA 
Olej CETUS S 46 spełnia następujące wymagania  i normy : 
·  ISO VG 46 
·  DIN 51506 VDL 
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA. 
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się  z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa 
dostępnej na życzenie. 
CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE (wartości typowe) 

CETUS S 46 Jednostka Wartość 

Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,853 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 47,2 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 7,54 

Wskaźnik lepkości (VI) - 125 

Temperatura zapłonu (COC) °C 250 

Temperatura płynięcia °C -33 

Skłonność do pienienia: 
  - po napowietrzaniu, sekw. I 
  - stab. piany po 10 minutach, sekw. I 
  - po napowietrzaniu, sekw. II 
  - stab. piany po 10 minutach, sekw. II 
  - po napowietrzaniu, sekw. III 
  - stab. piany po 10 minutach, sekw. III 
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Korozja miedzi (3h, 100°C) - 1B 

Wydzielanie powietrza w temperaturze 50°C min 5 

Demulgowalność 40-37-3 min 3 

Obciążenie zespawania na aparacie 4-kulowym N 200 

Oznaczenia kodowe - 30220 
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