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HYDROFLUID U-HV 46 PLUS
HYDRAULISCH OLIE MET ULTRA HOGE VISCOSITEITSINDEX

Omschrijving
HYDROFLUID U-HV 46 is een vloeistof met hoge bescherming tegen slijtage in hydraulische systemen die werken bij
zeer variabele temperaturen en onder zeer zware belastingen.
Aanbevolen in fijnregelsystemen en hydraulische bedieningsorganen waar storingsfactoren ivm vloeibaarheid bij
breed variërende temperaturen zeer sterk gereduceerd zijn.

Voordelen
► Extreme bescherming van hydraulische installaties. 
► Ultra Hoge Viscositeit stabiliteit VI = 214 
► Weerstaat aan zeer hoge drukken en afschuivingen 
► Zeer breed temperatuurbereik van + 210°C tot -52°C 
► Hoge anti-roest, -oxidatie en -corrosie weerstand 
► Uitstekende eigenschappen tegen schuimvorming 
► Extra slijtagebescherming van de pomponderdelen 
► Compatibel met elastomeren en gebruikelijke materialen in hydraulische kringen. 

Kwaliteitsniveau
AFNOR NF E 48-603 HV DIN 51524 PART 3 HVLP
CINCINNATI MACHINE P-69 ISO 6743-4 HV
DENISON HF-2 ISO 11158 HV
EATON VICKERS I-286-S

Toepassingen
Uitstekend duurzaam gebruik in burgerlijke bouwkunde, industrie, mijnbouw en grondverzet met variërende
drukweerstand, in natte omstandigheden en waar machines met minimaal onderhoud blijvend extreem zware arbeid
dienen te verrichten zowel tijdens warme zomers als koude winters.

Analyse cijfers
Test Methode Eenheid Waarde

Dichtheid bij 15°C ASTM D4052 g/ml 0.865
Viscositeit bij 40°C ASTM D445 mm²/s 49.36
Viscositeit bij 100°C ASTM D445 mm²/s 10.63
Viscositeitsindex ASTM D2270 214
Stolpunt ISO 3016 °C -52
Vlampunt ISO 2592 °C +210

De cijfers weergegeven op dit document zijn gemiddelde waarden. Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van
onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze
verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik
van onze producten.
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