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AGIP PRECIS HVLP-D  reprezintă o gamă de fluide hidraulice detergente, cu indici de
viscozitate ridicaţi, caracteristici excelente de curgere la temperaturi scăzute  şi pierderi
reduse prin frecare,  formulate special pentru sisteme hidraulice cu precizie ridicată .

Caracteristici (valori tipice)

PRECIS HVLP- D 22 32 46 68
Viscozitate cinematică la 100°C mm²/s * 4,8 7,2 9,3 12
Viscozitate cinematică la 40°C mm²/s * 22 32 46 66
Punct de inflamabilitate  COC ** °C 165 180 210 224
Punct de curgere °C -30 -30 -30 -33
Densitate la 15°C kg/m3 865 865 875 878
Clasificare DIN ISO 3016 - HVLP-D HVLP-D HVLP-D HVLP-D

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

Proprietăţi şi performanţe

* Uleiurile AGIP PRECIS HVLP-D sunt formulate cu aditivi speciali care le asigură foa rte
bune proprietăţi detergente,  de îndepărtare a apei şi de menţinere în stare curată a
instalaţiei hidraulice.
* Compuşii polari antiuzură conţinuţi asigură acestor uleiuri caracteristici mult îmbunătăţite
de reducere a frecării şi uzurii, astfel încât pot fi utilizate în sisteme hidraulice supuse unor
presiuni foarte ridicate.
* Indicele de viscozitate ridicat asigură acestor uleiuri o excelentă comportare viscozitate -
temperatură, modificarea viscozităţii în funcţie de temperatură fiind foarte redusă, astfel
încât un ulei acoperă un domeniu larg de viscozitîţi conform clasificării ISO -VG. În plus,
prin utilizarea unor aditivi cu rezistenţă ridicată la forfecare, se  previne reduc erea
viscozităţii pe o perioadă de utilizare foarte lungă .
* Caracteristica specială a acestor fluide hidraulice constă în capacitatea lor de a absorbi
umezeala fără a afecta proprietăţile anticorozive. Cantităţile relativ mari de apă pot fi
eliminate uşor.
* Proprietăţile antispumante ale uleiurilor PRECIS HVLP -D previn formarea spumei şi
asigură o viteză ridicată de dezaerare.

Utilizări

* Fluidele AGIP PRECIS HVLP-D au performanţe superioare uleiurilor hidraulice
convenţionale de tip  HLP sau HVLP.
* Pot fi utilizate cu deosebit succes în sistemele hidraulice ale excavatoarelor şi a tuturor
utilajelor folosite în construcţii. Pot fi utilizate, cu rezultate foarte bune şi în instalaţiile
hidraulice industriale.

Specificaţii şi aprobări

Produsele AGIP PRECIS HVLP- D satisfac cerinţele specificaţii lor:
- DIN 51524 / 3
- HVLP
- HVLP-D


