
Termékadatok

Calibration Oil 4113
Dízel befecskendező tesztfolyadék

Leírás
A Castrol Calibration Oil 4113 ásványi bázisú alacsony viszkozitású tesztfolyadék.

Alkalmazási Terület
A Calibration Oil 4113 a dízel befecskendezők vizsgálatára és tárolására használható, az  ISO 4113 szabvány és a
Lucas CAV 7-10-106 (lejárt) jóváhagyás követelményeinek megfelelő  speciális folyadék. Kiváló rozsdagátló
tulajdonságainak köszönhetően a befecskendezők a kalibrálást követően akár egy éves tárolás után is tisztítás és újabb
kalibrálás nélkül azonnal beépíthetőek. A Calibration Oil 4113 nem tartalmaz ugyan semmilyen káros adalékot de az
alapolaj kiszáríthatja a bőrt ezért hidratáló krém és/vagy egyéb védőeszközök használata ajánlott.

Speciális Jellemzők

Név El járás Egység 4113

Megjelenés szemrevételezés - szürkésfehér folyadék

Sűrűség 15 °C-on ISO 12185/ASTM D4052 kg/m3 0.825

Kin. viszkozitás 40 °C-on ISO 3104/ASTM D445 mm²/s 2.53

Színszám ASTM D1500 - 0.5

Habosodási hajlam I ISO 6247/ASTM D892 ml/ml 20/0

Lobbanáspont (zárttéri) ISO 2719/ASTM D93 °C 84

Dermedéspont ISO 3016/ASTM D97 °C -30

Korróziós teszt, A ISO 7210/ASTM D665A - megfelel

Korróziós teszt ASTM D1748 - megfelel

Rézkorrózió (3 óra, 100 °C) ASTM D130 - 1a

4 golyós kopási teszt 300N 1450 f/p 10s ASTM D4172 mm 0.3

Kenési képesség ISO 12156-1 microns 410

Az iparágban szokásos tűrésekkel
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Tárolási feltételek
Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol
az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő  jelzések
elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző  napon, vagy 0
°C alatt tárolni.
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Az adatlapon szereplo információk megfelelnek a kiállítás idopontjában rendelkezésünkre álló ismerereteinknek. A jelen adatlapban lévo adatok és információk
pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelosséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplo információk a szokásos
laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell gyozodnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját
használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék
biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági
adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplo elovigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltéro alkalmazásból valamint a
termék jellegébol származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelosséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos
értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselettel.
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