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AGIP PRECIS HLP F.T.  H 28/2006

AGIP PRECIS HLP reprezintă o gamă de fluide hidraulice pe bază de uleiuri minerale, cu
aditivi anticoroziune, antioxidanţi şi antiuzură.

Caracteristici  (valori tipice)
PRECIS HLP 22 32 46 68
Viscozitate cinematică la 40°C mm²/s * 22 32 46 68
Punct de inflamabilitate  COC ** °C 210 >185 >195 240
Punct de curgere °C -28 -21 -18 -22
Densitate la 15°C kg/ m3 866 870 872 884
Clasificare DIN 51 524 T.2 - HLP 22 HLP 32 HLP 46 HLP 68
Cifră de neutralizare mgKOH/g 0,9 0,9 0,95 0,5
Cenuşă sulfat %gr. 0,25 0,2 0,2 0,17
Cifra de neutralizare după
oxidare 1000 ore la 95oC

mgKOH/g <2 2 2 <2

Coroziune pe cupru, max. notare 1-100A3 2-100A3 2-100A3 1-125A3
Ruginirea oţelului, max. notare 0-A 0-A 0-A 0-B
Tendinţa / stabilitatea spumei:

- la 25oC, max.
- la 95oC, max.
- la 25oC după 95oC, max.
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Testul FZG (A/8,3/90) – treapta de
încărcare

-
10 min. 11 min. 11 12

% + 6 12 12 + 3

Comportarea faţă de materialul
de etanşare, SRE-NBR 1, după
168 ore la 100oC:
= schimbarea relativă de volum
= modificarea durităţii Shore A Shore - 3 - 7 - 7 - 1,5
Testări pe pompă:
= uzură inel, max.
= uzură palete, max.
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Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) COC – Cleveland Open Cup (vas deschis)

Proprietăţi şi performanţe
* Uleiurile AGIP PRECIS HLP garantează funcţionarea corespunzătoare a sistemelor
hidraulice la diferite temperaturi ale mediului ambiant .
* Valorile scăzute ale punctelor de curgere asigură operarea instalaţiil or la temperaturi
reduse.
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* Aceste uleiuri posedă excelente caracteristici antiuzură, de stabilitate la oxidare şi
protecţie anticorozivă.
*  Prin capacitatea excelentă de separare a apei, se previne formarea emulsiei.
*  Proprietăţile bune antispumante şi de separare a aerului asigură funcţionarea
corespunzătoare a sistemelor hidraulice.
*  Uleiurile AGIP PRECIS HLP sunt compatibile cu garniturile  şi vopselele utilizate în mod
curent în sistemele hidraulice.

Utilizări
* Fluidele AGIP PRECIS HLP sunt recomandate pentru toate instalaţiile de transmitere
hidraulică a puterii care funcţionează la presiuni ridicate .
* Aceste uleiuri sunt formulate special pentru utilizări în instalaţiile hidraulice staţionare .

Specificaţii şi aprobări
Produsele AGIP PRECIS HLP satisfac cerinţele specificaţiei:
- DIN 51524


