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Descrierea produsului  
 

Uleiuri sintetice de inalta calitate. Compus din baze sintetice special alese (PAO, esteri) şi 
aditivi de cea mai inalta calitate, fiind ideal pentru utilaje ce lucreaza in condiţii grele de 
exploatare: sarcini ridicate, viteze mici şi mari / temperaturi scăzute.   



 Utilizare    
 

Pentru lagare si  transmisii industriale care sunt folositi in conditii severe (incarcare ridicata, 
viteze scazute) si aflate la o varietate de temperaturi. Include toate sistemele care sunt unse 
prin presiune, picurare sau barbotare. Adecvate folosirii la temperaturi ridicate, datorita 
rezistentei ridicate la oxidare care permite prelungirea perioadei de service, economisind 
astfel costurile schimbului de ulei precum curatarea si blocarea echipamentelor. 
 

 Proprietati  
 

● Rezistenţă excepţională la oxidare in prezenta temperaturilor ridicate. 
● Punct de îngheţ foarte scăzut, care permite lucru la temperaturi scăzute. 
●  Indice de viscozitate risicat, ca permire lubrifierea la o gama larga de temperaturi. 
●  Coeficientul de frecare mai scazut decât cel al uleiurilor conventionale, avand ca    

urmare reducerea consumului potential. 
● Compatibil cu elastomeri, articulatii si vopsele convenţionale. 
● Poate fi amestecat cu uleiuri minerale. 
● Excelent apă separarea şi proprietăţi anti-spuma. 
● Foarte bună protecţie împotriva coroziunii şi a ruginii. 
● Proprietăţi optime PE.  

 

 Nivel de calitate    
 

● DIN 51517 Part 3 CLP ● AGMA 9005-E02 EP 
● ISO 6743/6 CKT ● Flender Industrial Gear 
● U.S. Steel 224 
● Cincinnati Lamb: P-35 (ISO 460), P-59 (ISO 320),  P-76 (ISO 100), P-77 (ISO 150), P-

74 (ISO 220) 
 

 Date tehnice    
 































 UNITATI METODE VALOARE VALOARE VALOARE VALOARE VALOARE 

Grade ISO VG    100 150 220 320 460 

Vascozitate la 100ºC cSt ASTM D 445 14.5 21 26.7 35.5 46 

Vascozitate la  40ºC cSt ASTM D 445 100 150 220 320 460 

Viscosity rate  ASTM D 2270 150 153 156 158 160 

   Rata de vascozitate  ºC ASTM D 92 205 205 205 210 215 

Punct de inghet ºC ASTM D 97 -54 -51 -42 -42 -39 

Capacitate de 

dezemulsionare, fara 

apa 

cm3 ASTM D 2711 80 

80 80 80 80 

Capacitate de 

dezemulsionare, 

emulare 

cm3 ASTM D 2711 1 1 1 1 1 

Sarcina Timkem  lb ASTM D 2782 70 70 70 70 70 

Ruginire, metoda A  ASTM D 65 Pass Pass Pass Pass Pass 

FZG, pas 12  DIN 51354 Pass Pass Pass Pass Pass 
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 Ambalaj  
 

ISO 100: canistre de 18 kg.  
ISO 150, 320 si 460: butoaie de 40 si 18 kg.  
ISO 220: vandut la litru, la containere de 830 kg si la canistre de 40 si 18 kg. 
 

 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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