
Газпромнефт Industrial 40
Индустриално масло

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Gazpromneft Industrial 40 е серия индустриални масла, които се произвеждат с помощтта на пречистено
дестилирано базово масло и вносен пакет добавки, като осигурява добри антиоксидантни, противоизносни и
деемулгиращи свойства. Gazpromneft Industrial 40 осигурява понижаване на триенето и износването на детайлите
на промишленото оборудване, като едновременно извежда топлината от ъглите на триене, защитава детайлите т
корозия, почиства повърхностите от отлагания, служи като уплътняващо средство, притежава добра филтруемост. 

Gazpromneft Industrial 40 е разработено с цел да замени остарелите материали от новото на ГОСТ, които не
съдържат добавки и не са способни напълно да осигурят оптимални режими на работа и надлежна защита на
оборудването. 

ПРЕДИМСТВА

Защита от износване. 
Благодарение на използването на противоизносни вещества в състава на пакета на добавки се увеличава
ресурса на работа на оборудването.
Антиокислителна стабилност. 
Осигурява повишени антиокислителни свойства и увеличава интервала на смяна в сравнение с маслата без
добавки И-30А, И-40А.
Деемулгиращи и антипенни свойства. 
Осигурява бързо отделяне на вода и разрушава пяната.
Филтруемост. 
Осигурява добра филтруемост.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Проектирано е за употреба в хидравличните системи на металорежещите машини, пресовото оборудване и други
руски и вносни машини за промишлеността, леко натоварени зъбни колела, плъзгащи водачи.
Препоръчва се за непрекъснато смазване на търкалящи лагери и леко натоварени зъбни колела в оборотните
системи за смазване, там, където преди са се използвали съответно масла И-30А, И-40А.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Масло Газпромнефт Industrial 40 съответства на изискванията на спецификаците:

DIN 51524 Part 2

ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Газпромнефт Industrial 40

Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм2/с 66

Пламна температура в отворен тигел, °С 242

Температура на течливост, °С -17

Киселинно число, мг КОН/г 0.5

Цвят 2.0

Корозия на медта, 3ч при 100 °С 1В

Клас на чистота 12

Плътност при 20 °С, кг/м3 881



ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при правилно използване в препоръчаните
области на приложение, маслото Gazpromneft Industrial 40 не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето
на хората. Маслото се отнася към 4 клас опасност, про образуване на маслена мъгла – към 3 клас опасност (по
ГОСТ 12.1.007). Избягвайте допир на маслото с кожата. При смяна на маслото ползвайте защитни ръкавици. Ако
маслото попадне върху кожата, веднага го измийте с вода и сапун. 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Продуктът не трябва да се използва в тези области, за които не е предназначен. Хидравличните масла
(индустриалните) се отнасят към запалимите течности, пламна температура не по-ниска от 220 °С. При утилизация
се съобразявайте с мерките за опазване на околната среда. Отработеното масло, остатъците от продукта,
подлежат на задължително събиране в херметично затворени контейнери и се предават в пунктовете за прием на
отработени масла. Не изливайте отработеното масло в канализацията, почвите и водоемите. 

Произвежда се от ООО „Газпромнефть-СМ”, Русия, 117647, гр. Москва, ул. Профсоюзная, 125А по СТО 84035624-108-213. По-подробна информация за продукта
и неговото използване можете да получите от техническите специалисти на компанията на e-mail: office@maslagaz.com. 
Горепосочените данни са типични за продуктите, получени в условията на нормалните производствени допуски и се представляват технически условия.
Информацията има справочен характер, може да бъде променена без уведомление. 
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