CALI OIL AW/AWS 32/46/68
DẦU THỦY LỰC CHỐNG MÀI MÒN
MÔ TẢ
CALI AW/AWS là sản phẩm dầu thuỷ lực chống mài mòn đa dụng được pha chế từ nguồn dầu
gốc parafin cao cấp kết hợp công nghệ phụ gia kẽm (ZDDP) cải tiến.

TIÊU CHUẨN
CALI AW/AWS đáp ứng các tiêu chuẩn:




DIN 51524 Phần 1



DIN 51524 Phần 2 



Park Denison HF-0 



Park Denison HF-2

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM & LỢI ÍCH







Khả năng chống mài mòn ưu việt, đảm bảo hoạt động hiệu quả.



Khả năng chống rỉ, chống oxy hoá phù hợp với mọi điều kiện hoạt động.



Có đặc tính lọc tốt, khả năng tách khí tuyệt vời.



Chỉ số nhớt nhiệt cao đảm bảo tính nhớt nhiệt giúp hệ thống vận hành dễ dàng.



Kéo dài tuổi thọ động cơ.

ỨNG DỤNG
CALI AW/AWS được khuyên dùng cho hầu hết các hệ thống thuỷ lực, hệ thống cần cẩu, ben,
hệ thuỷ lực xe, các bơm, các hệ thống tuần hoàn công nghiệp...
CALI AW/AWS không thích hợp đối với hệ thống được chế tạo bằng bạc hoặc mạ bạc.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chỉ tiêu đo
Độ nhớt động học @ 40oC
o

ASTM D445

32

46

68

100

28.8–35.2

41.5–50.6

61.5–74.8 90-110

Độ nhớt động học @ 100 C
Chỉ số độ nhớt

ASTM D445 Min 5.5
ASTM D2270 Min 100

Min 6.7
Min 95

Min 8.6
Min 95

Min 10.9
Min 95

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, oC

ASTM D92

Min 190

Min 195

Min 200

Min 210

ASTM D97
ASTM D95

Min -6
Max 0.05

Min -6
Max 0.05

Min -6
Max 0.05

Min -6
Max 0.05

o

Điểm đông đặc, C
Hàm lượng nước, %V/m

* Các giới hạn trên có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất

ĐÓNG GÓI
Bao bì 18 lít, 200 lít, theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN
Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60oC.

AN TOÀN
Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu
đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.
Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.

