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AGIP PRECIS HVLP-D

tlač: 07/03číslo produktu: 0658

Detergentná širokorozsahová hydraulická kvapalina s vysokým viskozitným indexom, vynikajúcim správaním 
sa za chladu a s nepatrnými stratami prúdením a trením, obzvlášť vhodná pre presnú hydrauliku.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP PRECIS HVLP-D

Jednotky 32 46 Skúšobné  metódy

Kinematická viskozita   pri  40 °C mm2/s 32 46 DIN 51 550

                                    pri 100 °C mm2/s 7,2 9,3

Viskozitný index > 180 > 180 DIN ISO 2909

Hustota pri 15°C kg/m3 865 875 DIN 51 757

Bod vzplanutia o. k. °C 180 210 DIN ISO 2592

Bod tuhnutia °C -30 -30 DIN ISO 3016

Označenie HVLP-D HVLP-D

Trieda ISO-VG 32 46
 

KVALITATÍVNE ZNAKY

Vysoký viskozitný index dáva oleju Agip PRECIS HVLP-D vynikajúce viskozitno-teplotné správanie sa, 
t. zn. viskozita oleja sa preto pri premenlivej teplote mení len relatívne nepatrne, čím sa prekryje kompletný 
viskozitný rozsah susedných ISO-VG tried štandardných olejov HLP. Špeciálne prísady garantujú optimálnu 
strihovú stabilitu týchto olejov, t. zn. viskozita sa ani pri dlhej dobe používania nezmenšuje. Zlepšené správa-
nie sa za chladu mimoriadne chráni konštrukčné prvky pri nábehu hydraulického zariadenia v oblasti nízkych 
teplôt.

Agip PRECIS HVLP-D je vybavený polárnymi, opotrebovaniu brániacimi, prísadami, a hodí sa preto obzvlášť 
pre vysokotlakovú hydrauliku, ktorá je vystavená zvýšenému opotrebovaniu v dôsledku extrémneho 
zaťaženia.

Agip PRECIS HVLP-D chráni všetky kovové časti hydrauliky pred hrdzou a koróziou. Detergentné, disper-
gantné syntetické aditíva rozpúšťajú nečistoty, udržujú ich vo vznose a umožňujú tým čistenie znečisteného 
hydraulického systému. 

Vniknutá voda sa až do niekoľkých percent emulguje a neškodne pre hydraulické zariadenie sa rozptýli. 

Agip PRECIS HVLP-D má dobrú schopnosť odlučovať vzduch a veľmi dobrú odolnosť voči peneniu, čím 
sa účinne zabráni tvorbe povrchovej peny. 

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip PRECIS HVLP-D prevyšuje výkonnosť konvenčných hydraulických olejov HLP a HVLP. Použitie Agip 
PRECIS HVLP-D, namiesto hydraulických olejov štandardnej kvality sa odporúča predovšetkým v hydraulike 
bagrov, kolesových nakladačov, buldozérov a nákladných automobilov, ale nachádzajú použitie aj v stacionár-
nych zariadeniach v oblasti výrobných a obrábacích strojov, kvôli zmenšeniu počtu druhov olejov.

Pri výbere produktu je potrebné dbať na predpisy výrobcov !



K
A

T
A

L
O

G
O

V
É

  
L

IS
T

Y

Agip Česká republika, s.r.o. - divize olejů
Pod Chodovem 1267/7, 149 00  Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
e-mail: oleje@agip.cz
www.agip.cz

strana 2 z 2

DOPLŇUJÚCE FYZIKÁLNO-TECHNICKÉ ÚDAJE

Agip PRECIS HVLP-D Jednotky 32 46 Skúšobné metódy

Označenie HVLP 32 HVLP 46 DIN 51 524 T.3

OCHRANA ZDRAVIA 

Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbaťna bezpečnostné opatrenia !
 
Likvidácia podľa Zákona o odpadoch: Katalógové číslo odpadu: 13 01 10

Trieda ohrozenia vôd (WGK):  1 samozaradenie podľa VwVwS

AGIP PRECIS HVLP-D

tlač: 07/03číslo produktu: 0658


