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AGIP NTK  reprezintă o gamă de uleiuri utilizate în  toate sistemele şi echipamentele
hidraulice. Lubrifianţii AGIP NTK sunt formulaţi din uleiuri de bază de natură parafinică,
atent selecţionate, aditivate antirugină, antioxidant şi antiuzură.  Pentru satisfacerea tuturor
cerinţelor practice, aceste uleiur i sunt formulate într-o gamă largă de viscozităţi.

Caracteristici (valori tipice)
NTK 15 22 32 46 68 100 150
Viscozitate la 100°C mm²/s * 3,4 4,3 5,5 6,9 9,1 11,4 14,8
Viscozitate la 40°C mm²/s * 15 22 32 46 68 100 150
Indice de viscozitate - 100 105 110 105 105 100 98
Punct de inflamabili-
tate (vas deschis)

°C 195 200 225 230 235 240 245

Punct de curgere °C -27 -27 -27 -24 -21 -18 -18
Densitate la 15°C kg/ l 0,860 0,865 0,875 0,880 0,885 0,885 0,890

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes)

Proprietăţi şi performanţe
* Aceste uleiuri sunt destinate transmiterii de energie în instalaţiile care utilizează fluide
hidraulice. Ungerea se asigură prin  crearea unui film lubrifiant rezistent la sarcinile ridicate
care apar între componentele în contact cu mişcare relativă datorită presiunii ridicate din
sistemele hidraulice.
* Uleiurile AGIP NTK au proprietăţi antiuzură foarte bune, puse în evidenţă prin rezultatele
obţinute prin teste pe standul FZG: gradele NTK 46-150 trec treapta a 11-a de încărcare.
* Uleiurile au rezistenţele la oxidare şi  stabilităţile termice extrem de bune, chiar şi atunci
când sunt supuse unor sarcini termice deosebit de mari. Ca urmare,  se evită formarea  de
şlam şi depuneri carbonoase.
* Indicele de viscozitate ridicat, pentru toate gradele, conduce la modificări minime ale
viscozităţii, pentru domeniul temperaturilor de lucru .
* De asemenea, uleiurile au puncte de curgere scăzute care asigură porniri uşoare la
temperaturile  scăzute ale echipamentelor h idraulice evitând astfel problemele care ar putea
apărea în circulaţie sau  în sistemele de reglare.
* Prin proprietăţile anticorozive şi antiuzură se inhibă oxidarea suprafeţelor interioare ale
circuitelor hidraulice care ar genera diverşi oxizi metalici şi se reduce uzura chiar în
prezenţa umidităţii.

Specificaţii şi aprobări
Produsele AGIP OSO satisfac cerinţele următoarelor specificaţii:
- DIN 51524 / 2 HLP
- ISO -L- HM

Utilizări
* Uleiurile AGIP NTK sunt recomandate pentru utilizare în toate insta laţiile de transmitere
hidrodinamică a puterii, în sistemele hidraulice de control ca şi în cele hidrostatice, folosite
în mod curent în instalaţiile tehnologice din diverse domenii: transport, construcţii, minerit,
chimie, metalurgie, construcţii de maş ini, marină etc.
* Uleiurile AGIP NTK  sunt utilizate nu numai ca fluide hidraulice, dar şi ca lubrifianţi pentru
lagăre cu solicitări severe, reductoare etc., unde condiţiile de operare impun caracteristici
antiuzură .


