Gazpromneft Rubber Oil
Масло-пластификатор
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Gazpromneft Rubber Oil – технологично масло, което се използва като компонент за производството
на гуми и каучукови изделия (RTI). То се основава на минерални масла от селективен клиринг.

ПРИЛОЖЕНИЕ
• Като агент на пластификатор и омекотител, използвано в производството на каучукови смеси за
гуми, индустриални каучукови изделия (включително масови), автомобилни части, гумени лепила и
др.
•

Като разтворител при производството на добавки, битова химия, пасти и др.

•

Като агент за премахване на прах за изолационни материали от шлакова вата.

ПРЕДИМСТВА
• Осигуряване на оптимални свойства на каучуковите изделия.
Осигурява оптимални свойства на гумите, на вулканизаторите и готовите продукти, в сравнение със
същия тип на пластификатори. Универсално: подходящо за повечето видове промишлени каучукови
изделия, така че да се намали обхвата на пластификатори в производството.
• Универсалност на маслото.
Приложимо за широка гама от продукти: за повечето видове промишлени стоки от каучук и други
химически продукти, които могат да намалят обхвата на пластификатори и разтворители в
производството.
• Неканцерогенно масло, съответстващо на екологичните норми на ЕС.
Gazpromneft Rubber Oil е неканцирогенно масло, защото се произвежда от висококачествена
суровина. Това позволява използването му в производството на гуми, които се използват в постоянен
контакт с хора.
• Превъзходни технологични свойства.
Вискозитетните свойства осигуряват високи показатели на технологичност на маслото.
То осигурява лекота на производството на каучукови смеси и машинни части.
• Висока температура на възпламеняване.
Високата температура на възпламеняване (300 ° С) позволява да се използва във всички видове
вулканизация: както студена, така и висока температура. Значително намаляване на риска от
съхранение и транспортиране.

ОСНОВНИ ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Gazpromneft Rubber Oil
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм2/с
2

Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм /с
Индекс на рефракция при 20 °C

30.5
500
1.4980

Са, %, ASTM D 2140

7

Сn, %, ASTM D 2140

23

Сp, %, ASTM D 2140

70

Пламна температура в отворен тигел, °С

300

Температура на течливост, °С

-14

Съдържание на сяра, %

0.5

Съдържанието на полициклични ароматни съединения, %

0.6

Анилинова точка, °С

над 100

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в
препоръчаните области на приложение, маслата Gazpromneft Rubber Oil не оказва неблагоприятно
въздействие на здравето на хората. Маслото се отнася към четвърти клас на опасност, при
образуване на маслена мъгла – към трети клас на опасност (по ГОСТ 12.1.007). Избягвайте допир на
маслата до кожата. При смяна на маслата ползвайте защитни ръкавици. Ако масло попадне върху
кожата, веднага го измийте с вода и сапун.
Продуктът не трябва да се прилага в тези области, за които не е предназначен. Маслото Gazpromneft
Rubber Oil се отнася към горящите течности, пламната температура е не по-малка от 275°С. При
утилизация спазвайте мерките за опазване на околната среда. Не изливайте използваното масло в
канализацията, почвата или водоемите.

Произвежда се от ООО «Газпромнефт-СМ», Россия 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А по СТО 84035624-031-2010. По-подробна
информация за продукта и неговото използване можете да получите от техническите специалисти на e-mail: service@maslagaz.com
Горепосочените данни се явяват типични за продуктите, получени в условията на нормална производствена толерантност и не
представляват технически условия. Информацията има справочен характер и може да бъде променена без предупреждение.

