
AGIP EXIDIA  MF 100 F.T.  G 2/2006
___________________________________________________________________________________

AGIP EXIDIA MF 100 este un ulei multifuncţional, ideal pentru a satisface cerinţele de
lubrifiere în condiţii EP a angrenajelor puternic solicitate şi a ghidajelor maşinilor -unelte.
Poate fi utilizat cu succes şi în operaţiile de ştanţare şi extrudere a oţelurilor aliate şi
inoxidabile.

Caracteristici tehnice ( valori tipice )
Clasa ISO VG 100
Viscozitate cinematică la   40°C mm²/s * 100
Punct de inflamabilitate COC ** °C 200
Punct de curgere °C -21
Încercări pe standul FZG – treapta de încărcare - > 12
Încercări pe standul Timken (OK Load) lbs 50
Densitate la 15 °C kg/l 0,890

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); COC – Cleveland Open Cup (vas deschis)

Proprietăţi şi performanţe
* AGIP EXIDIA MF 100 asigură lubrifierea ghidajelor maşinilor-unelte eliminând
alunecările cu intermitenţe (mişcarea sacadată) şi vibraţiile care ar afecta precizia de
prelucrare a piesei şi durabilitatea  sculelor aşchietoare.
* Aditivii speciali folosiţi influenţează coeficienţii de frecare statică şi dinamică astfel
încât se elimină fenomenul de "stick-slip" şi se asigură o funcţionare normală şi precisă
a maşinilor-unelte în concordanţă  cu limitele de toleranţă  admise.
* AGIP EXIDIA MF 100 posedă foarte bune proprietăţi antiuzură şi EP (Extremă Presiune),
după cum se observă din rezultatele încercărilor pe standurile FZG şi Timken.

Utilizări
AGIP EXIDIA MF 100 este un ulei multifuncţional, ideal pentru a satisface cerinţele de
lubrifiere în condiţii EP a diferitelor domenii de aplicare, cum ar fi:

- lubrifierea prin barbotare sau circulaţie a tuturor tipurilor de reductoare în carter,
în special când solicitările termo-mecanice şi vitezele au valori ridicate;

- ghidajele maşinilor-unelte, puternic solicitate, a căror ungere se asigură prin
circulaţie sau pierdere de ulei;

- operaţiuni dificile de ştanţare, ambutisare şi extrudere, în special a oţelurilor
aliate şi inoxidabile, ca urmare a acţiunii sinergice între aditivii speciali utilizaţi în
formulare, care asigură proprietăţi de lubrifiere şi anti gripare foarte bune.

Specificaţii şi aprobări
AGIP EXIDIA MF 100 satisface cerinţele prevăzute de specificaţiile :

- ISO-LG-100; ISO-LKC 100; ISO 12925-1
- DIN 51517/3, CLP


