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COMPENSYL

Eigenschappen

•	Zeer stabiel viscositeitsgedrag bij verschillende temperaturen.
• Volledig neutraal voor metalen, pakkingen en dichtingen uit glasvezel of synthetisch
rubber (anilinepunt: 91°C).
• Bevat geen zwavel.
• Beschermt tegen roest.
• Zeer hoge corrosiebestendigheid en afschuifsterkte: geen afzettingen na maandenlang
gebruik.
• “Extreme pressure“- en antislijtage-eigenschappen die aan de strengste eisen voldoen.
• Uitstekend smerend vermogen waardoor wrijvingen worden beperkt.
• “Anti-foaming“-additief (schuimremmer): voorkomt schuimvorming die een nadelige
invloed heeft op de werking van hydraulische systemen.
• Zeer snelle ontluchting.

Toepassingen

• Buiten
• Speciale minerale vloeistof voor:
- Hydraulische circuits,
- Schokdempers,
- Kriks en kipwagens,
- Heftoestellen.

Technische
kenmerken

Viscositeit (cSt): 50,2 bij 20°C / 20,9 bij 40°C / 4,24 bij 100°C.
ISO-graad: 22.
Viscositeitsindex: 107 (NF T 60-136).
Stolpunt: -36°C, waardoor het product bij zeer lage temperaturen kan worden gebruikt.
Gebruikstemperatuur: van -25°C tot +65°C.
Ontvlammingspunt (open vat): +197°C, dus geen gevaar bij gebruik aan normale
gebruikstemperaturen en geen verlies door verdamping van het product.
Verpakkingen: Spuitbus 200 ml & 400 ml - 0,25 l - 2 l - 5 l - 20 l - 60 l.

Sécurité

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de
teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
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COMPENSYL zorgt ervoor dat de energie van de pomp snel bij de cilinders komt. Het is
bovendien een uitstekend smeermiddel voor alle metalen onderdelen.

ADFIELDS

Productbeschrijving

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

HYDRAULISCHE VLOEISTOF

