Slovnaft a.s.
ČLEN SKUPINY MOL
Mazivá

PRŮMYSLOVÉ OLEJE
Madit OH-HM 46
hydraulický olej
Popis produktu
Madit OH-HM 46 je univerzální hydraulický olej s protioděrovými vlastnostmi a s vysokou výkonnostní úrovní. Vhodný
pro širokou škálu průmyslových a mobilních hydraulických systémů.
Madit OH-HM 46 je vyráběn z vysoce rafinovaných minerálních základových olejů s dobře vyváženým systémem aditiv
obsahujícím antioxidanty, protioděrové , antikorozní a protipěnivostní přísady.
Madit OH-HM 46 poskytuje dobrou teplotní a hydrolytickou stabilitu, která se projevuje nižší tvorbou kalů a usazenin a
tím i dlouhodobou provozní stabilitou.
Madit OH-HM 46 díky své konstrukci a vynikajícím protioděrovým vlastnostem zajišťuje ochranu pístových, křídlových
a zubových čerpadel proti opotřebování. Pečlivý výběr přísad umožňuje rychlé uvolňování vzduchu a nižší tvorbu pěny.
Tento výrobek má vynikající filtrovatelnost, což je základní předpoklad v moderních hydraulických systémech.
Madit OH-HM 46 je kompatibilní s konstrukčními a těsnícími materiály všeobecně používanými v hydraulických
zařízeních .

Aplikace
Madit OH-HM 46 je hydraulický olej určený pro všeobecné použití v hydraulickém zařízení provozovaném v náročných
podmínkách, kde je teplota systému na průměrné úrovni.
Hydraulický olej Madit OH-HM 46 je vhodný pro všechny druhy hydraulických čerpadel. Zvláště vyhovuje pro
hydrostatické systémy staršího provedení, kde je problémem prosakování a požaduje se dobrá celková ochrana.
Madit OH-HM 46 může být použit v zařízení, kde je doporučen minerální olej s protikorozní ochranou a vlastnosti
zabraňující oxidaci a/nebo opotřebování.
Madit OH-HM 46 není určen pro použití v hydraulickém zařízení obsahujícím stříbrem pokovené nebo stříbrné díly.

Specifikace a schválení
Viskozitní třída: ISO VG 46
ISO 11158 HM
ISO-L-HM
DIN 51524-2 (HLP)
Cincinnati Lamb P-70
Bosch-Rexroth RE 90220
AFNOR NF-E-48603 (HM)

Výrobce :MOL-LUB Ltd.
Dovozce : Slovnaft Česká republika spol. s r.o., Olbrachtova 9, 14000 Praha 4
Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843 ,mobil: 602 523234 ; Fax : + 420 241 080 878
E-mail: objednavky-oleje@slovnaft.cz ; www.moldynamic.cz
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Typické vlastnosti
Měrná hmotnost při 15 °C [g/cm3]

0,882

Kinematická viskozita při 40 °C [mm2/s]

46,5

Kinematická viskozita při 100 °C [mm2/s]

6,8

Viskozitní index

99

Bod tuhnutí [°C]

-33

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

225

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Údaje pro objednání
SAP kod a balení:
13100987 10 l plastový kanystr
13100025 60 l ocelový sud
13100026 216,5 l ocelový sud
13100881 kontejner zákazníka
13100896 1000 l kontejner
13100895 autocisterna

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: 36 měsíců
Hořlavina: IV. třídy nebezpečnosti.
Doporučená teplota skladování: max. 40°C
Zákaznické centrum maziv:
Příjem objednávek:
fax: +420 241 080 878
email: objednavky-oleje @ slovnaft.cz
Informace na tel.: +420 241 080 843 ; 855 ; tech.informace : +420 602 523 234
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