
MOL Hydro SA 15
tlumičový olej

MOL Hydro SA 15 je tlumičový olej vyrobený z vysoce rafinovaných základových olejů. Má nízkou viskozitu a
nízký bod tekutosti a obsahuje přísady, které poskytují vyvážený výkon.

Použití

Olejem plněné tlumiče vozidel

Hydraulická servozařízení

Olejem plněné tlumiče vozidel

Hydraulická servozařízení

Vlastnosti a výhody

Nízká nízkoteplotní viskozita Zajišťuje správné fungování hydraulických ovládacích prvků i v
zimním období

Zajišťuje správné fungování hydraulických ovládacích prvků i v
zimním období

Nízká nízkoteplotní viskozita 

Kompatibilní s běžnými těsnicími
materiály
Nižší možnost průniku nečistot a průsaku olejeNižší možnost průniku nečistot a průsaku olejeKompatibilní s běžnými těsnicími

materiály

Vynikající oxidační stabilitaPřirozený proces stárnutí oleje je snížen na minimumPřirozený proces stárnutí oleje je snížen na minimumVynikající oxidační stabilita

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: ISO VG 15
ISO 11158 HM
ISO-L-HM
DIN 51524-2 (HLP)

ISO 11158 HM
ISO-L-HM
DIN 51524-2 (HLP)

Vlastnosti

Vlastnosti Typické hodnoty

0,853Hustota při 15°C [g/cm3]

15,5Kinematická viskozita při 40 °C [mm2/s]

3,5Kinematická viskozita při 100 °C [mm2/s]

105Viskozitní index

-30Bod tekutosti [°C]

185Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland ) [°C]

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v originálních obalech na suchých a dobře větraných místech. Chraňte před přímým ohněm a jinými
zdroji zapálení a před přímým slunečním zářením .
Běhěm transportu,skladování a užívání produktu dodržujte pracovně–bezpečnostní pokyny a ekologická pravidla
vztahující se k ropným produktům.
Pro podrobnější informace si vyžádejte List bezpečnostních údajů produktu
V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 48 měsíců
Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Výrobce :MOL-LUB Ltd.
Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878
E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: http://molcesko.cz
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