
WWW.SYST.CZ

SYST K 18

Popis

SYST K 18 je kvalitní pr myslový kompresorový a ob hový olej. Formulován je na základ  selektivn  rafinovaných minerálních olej , které 
pomáhají omezovat tvorbu kal  a brání tím zahušt ní oleje. Speciální p ísady pak poskytují oleji velkou zát žovou únosnost a chrání sou ásti proti 
opot ebení.

Vlastnosti

SYST K 18 lze použít všude tam, kde je vyžadován pr myslový kompresorový, ob hový, nebo p evodový olej, p edevším v aplikacích pracujících p i 
b žných teplotách. Hodí se k mazání valivých, nebo kluzných ložisek, lanových drah a otev ených i uzav ených p evod . Je rovn ž ur en pro 
vzduchové kompresory s teplotami ve výtlaku až 200 °C. V p ípad  nep erušovaného provozu se doporu uje maximální teplota aplikací do 70 °C.  
Ke klí ovým užitným vlastnostem pat í: 
• Vysoká ochrana proti opot ebení p evod  a ložisek má za následek prodloužení životnosti za ízení a sníženou údržbu 
• Ú inná odolnost v i tvorb  kal  má za následek dokonalou istotu soustavy a mén  nep edpokládaných prostoj  
• Velmi dobrá odolnost v i oxidaci prodlužuje životnost olejové nápln  
• Výte ná deemulga ní schopnost zajiš uje plynulý provoz i v p ípad  zne išt ní soustavy vodou 
• Olej nep sobí korozivn  u m kkých kov  a umož uje tak bezproblémový provoz celé ady pr myslových za ízení 
 

Specifikace

ISO 6743/3A DAA; DIN 51 515; DIN 51 506 VBL, VCL

Parametry
Parametr Jednotka Hodnota Metoda

T ída viskozity - 320 ISO VG

Kinematická viskozita p i 100 °C  mm2/s 20,5 DIN 51 562

Kinematická viskozita p i 40 °C  mm2/s 320 DIN 51 562

Viskozitní  index - 90 DIN ISO 2909

Bod vzplanutí °C >250 DIN ISO 2592

Bod tuhnutí °C <-10 DIN ISO 3016

Hustota p i 15 °C kg/m3 902 DIN 51 757

 

P i používání tohoto produktu dbejte na doporu ení výrobc  za ízení.  
V p ípad  nejasností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Jedná se o informativní údaje. V p ípad  reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpe nostními údaji. 
Ochrana zdraví: P i zacházení s mazivy je t eba dbát na všeobecná pravidla ochrany p i práci, viz list s bezpe nostními údaji. 
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