LISTY

AGIP PRECIS HLP zfr
Hydraulický olej bez obsahu zinku na báze minerálneho oleja s aditívami proti korózii, starnutiu oleja a opotrebovaniu.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI
AGIP PRECIS HLP zfr
Jednotky

32

46

68

Skúšobné metódy

32

46

68

DIN 51 550

> 95

> 95

> 95

DIN ISO 2909

kg/m

867

870

876

DIN 51 757

Bod vzplanutia o. k.

°C

> 185

> 195

> 205

DIN ISO 2592

Bod tuhnutia

°C

-30

-24

-15

DIN ISO 3016

HLP

HLP

HLP

DIN 51 524 T.2

32

46

68

2

Kinematická viskozita pri 40 °C

mm /s

Viskozitný index
3

Hustota pri 15 °C

Označenie

KATA LO G OV É

Trieda ISO-VG

KVALITATÍVNE ZNAKY
Druhy Agip PRECIS HLP zfr garantujú bezpečnú prevádzku hydraulických zariadení aj pri kolísaní teplôt
okolia. Okrem toho majú tieto oleje vynikajúcu ochranu proti opotrebovaniu a veľmi dobrú oxidačnú stabilitu, ako aj znamenité protikorózne ochranné vlastnosti. Vynikajúca schopnosť odlučovať vodu bráni tvorbe
emulzie a dobrá schopnosť odlučovať vzduch a protipenivé správanie sa spôsobujú rýchle uniknutie vzduchu.
Znášanlivosť v tesniacimi materiálmi, bežnými v hydraulických zariadeniach a s obvyklými vnútornými
lakovými nátermi je zaručená.

MOŽNOSTI POUŽITIA
Druhy Agip PRECIS HLP zfr sú bezzinkové tlakové kvapaliny pre hydraulické systémy na prenos síl, ako aj
pre regulačné a riadiace zariadenia za všetkých prevádzkových podmienok a pri najvyšších prevádzkových
tlakoch. Agip PRECIS HLP zfr sa obzvlášť hodí na použitie v hydraulických zariadeniach, kde sa, na základe ich
konštrukcie a / alebo prevádzkových podmienok, vyžadujú bezzinkové hydraulické kvapaliny, ktoré napriek
tomu musia disponovať excelentnými vlastnosťami ochrany proti opotrebovaniu.
Pri výbere produktu je potrebné dbať na predpisy výrobcov.

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):

samozaradenie podľa VwVwS

číslo produktu: 0676 -79
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
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