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Descriere  
 

Lubrifianţi inclusi in aceasta grupa sunt special conceputi pentru utilizarea în circuite 
hidraulice care necesită fluide aditivate antiuzura. Acestia sunt fabricati cu ajutorul unui 
amestec de baze minerale de înaltă calitate, atent selectionate, precum si o serie de 
baze regenerate care sunt atent tratate şi purificate, impreuna cu o serie de aditivi 
specifici care îmbunătăţesc proprietăţile antiuzura. Acestea sunt  uleiuri noi, care pe 
lângă faptul ca sunt ecologice, oferă aceeaşi calitate precum  orice alt lubrifiant din 
categoria HLP de pe piaţă. Respectand angajamentul luat de Repsol cu privire la 
dezvoltarea durabila, acesta gama de produse este în conformitate cu stategia de 
gestionare a deşeurilor şi reprezinta legatura intre  lanţul ecologic de productie, utilizarea, 
colectarea şi recuperarea uleiurilor uzate. 

 

 Utilizare recomandata  
 

Aceste uleiuri sunt recomandate pentru majoritatea circuitelor hidraulice, inclusiv cele 
care necesită protecţie specială anti-uzura,atat în industrie, precum şi la automobile  
camioane, utilaje pentru lucrări publice, etc.  indiferent de tipul de pompa cu care acestea 
sunt echipate sau presiunile la care lucrează. 

 

 Proprietati  
 

● Rezistenta la oxidare, imbatranire si formarea de depuneri 
● Punct de inghet scazut 
● Rata ridicata de vascozitate 
● Compatibil cu etansarile 
● Proprietati excelente impotriva formarii de spuma 
● Proprietai avansare anti-uzura 
● Separarea apei se reazizeaza cu usurinta  

 

 Nivel de calitate    
 

● DIN 51524 part 2 (HLP) 
● ISO 6743/4 (HM) 
 

 Date tehnice    
 

























 Amabalaj  
 

Butoaie de metal de 185 kg si containere de plastic de 875 kg. 

 UNITATE METODA VAL. VAL. VAL. 

ISO Grade   32 46 68 

Vascozitate la  100ºC  cSt ASTM D 445 5.4 6.9 8.6 

Vascozitate la 40ºC cSt ASTM D 445 32 46 68 

Index de vascozitate - ASTM D 2270 95 min 95 min 95 min 

Punct de aprindere   ºC ASTM D 92 200 min. 210 min 220 min. 

Punct de inghet  ºC ASTM D 97 - 21 -21 - 21 

Coroziunea la cupru dupa 3ore la 

100ºC 
- ASTM D 130 1 a 1 a 1 a 

Dezemulsionare min ASTM D 1401 20 20 20 

Formare de spuma  ml ASTM D 892 100/50/100 100/50/100 100/50/100 

Stabilitate la formarea de spuma ml ASTM D 892 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 

FZG, punct extrem - DIN 51354 11 11 11 

LIBRA HIDRÁULICO  HLP 
 

INDUSTRY 



 

L
U

B
R

IC
A

N
T

S
 

 

 Identificarea pericolelor  
 
Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare. 
 

 Utilizare  
 

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este 
indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii. 
 

 Norme de siguranta si protectie  
  

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare 
este minim 
Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă 
medicală.  
Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun. 
Ochii: Spalati cu apa din abundenta  
Masuri generale: Consultati medicul imediat. 
 
 

 Masuri de prevenire a incendiilor  
 

 Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.  
Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de 
apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea 
produsului. 
 

 Protejarea mediului  
 

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita 
flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. 
Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila. 
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol 
accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de 
indepartarea prin mijloace fizice sau chimice 
. 

 

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie  
Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere. 
 
repsol.com 
901 111 999 
 
In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi 
considerate ca fiind tipice. 
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