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 1827 מספר המוצר

 CL  100 SEPפזלוס 
 שמן הידראולי נקי בעל נקודת נזילות נמוכה

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 תיאור המוצר
שמנים הידראוליים מסדרת .  לכל השימושים כשמן הידראוליםי המתאם מתקדןא שמוה  SEP CL 100פזלוס 

 מורכבים משמנים בסיסיים באיכות מעולה שעברו תהליכי סינון מיוחדים להוצאת חלקיקים  CLשמני פזלוס 
 .מוצקים מתוכם והנמכת נקודת הנזילות

 .SAE J11 - ו ISO-DIS 4406 לפי מפרטי 16/13רמת הניקיון שלהם היא 
 - מיליליטר ופחות מ 100 - מיקרון ב 5 חלקיקים בגודל מעל 64,000 - זו מכילים השמנים פחות מ ברמת ניקיון

 . מיליליטר100 - מיקרון ב 15 חלקיקים בגודל מעל 4000
, רמת ניקיון כזאת של השמן נדרשת כיום במערכות הידראוליות מתוחכמות ומדויקות כגון מערכות פיקוד ובקרה

 . הפלסטיק ועודמכונות הזרקה בתעשיית
 

, תוספים למניעת התחמצנות,  בתוספים מונעי שחיקהף המתוסההידרולי מעולן  שמוהינ SEP CL 100 פזלוס 
 .השמן בעל נקודת נזילות נמוכה מאד, למניעת קורוזיה וחלודה ולמניעת הקצפה

רד בנקל ממים נפ,  למשאבות ולחלקי המערכות ההידראוליות האחרות מפני שחיקהמצוינת הגנה ה מקנואה
 כך מאפשר פעולה תקינה של המערכות במשך שנים , חומרי אטימה מקובליםף תוקומונע קורוזיה ואינ, ומאויר
 .רבות

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 יםשימושים אופייני

תוך מניעת היווצרות שעוות הסותמות את , כשנדרש לחץ גבוהה לביצוע הריסוס, במערכות שימון בריסוס
 .המעברים הצרים של הדיזות

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 )אישורים הרשומים בטבלה /תקנים/המוצר מתאים למפרטים( ריםאישו/מפרטים

 DIN 51524 TYPE 2, HLP 
 SAE J11 - ו ISO-DIS 4406 לפי מפרטי 16/13

DENISON HFO  
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 תכונות אופייניות
 

 תכונה 
 

תוצאה  
 אופיינית

תחום  
 תוצאות

 שיטת הבדיקה 

 ASTM D-446-97 90-110 100  סנטיסטוקסC40° -צמיגות ב 
 ASTM D-446-97 10.3-12.6 11.5  סנטיסטוקסC100° -צמיגות ב 

 ASTM D-2270-93 90-105 95 מדד צמיגות
 C15 0.890 0.84-0.93 ASTM D-4052-96° -משקל סגולי ב 
 C -21 18-  max.  ISO 3016°נקודת נזילות 

 C 220 210-225 ASTM D-92°נקודת הבזקה 

 C 50 14 14 DIN 51381, 50°c°-  ב   הפרדות אויר
mins, max 

FZG Damage load 10 min 10 min DIN 51354 A/8.3/90 
Load stage fail minimum 

 120 בלאי מדחס להבים
30 

120 
30 

DIN 51389/2 max mg.ring: 
                                 vanes: 

 DIN 51587/ASTM D943 2.0 2.0 יציבות חימצון  
Max acidity 1000 hr. 

 150/0  :מניעת הקצפה
75/0 

ASTM D-892-01@25°C 
                           @95°C 

 Class 0 קורוזית ברזל
Method A 

Class 0 
Method A 

Steel corrosion Max DIN 51585 

 Class 1 קורוזית נחושת
100°C 3hr. 

Class 2 
100°C 3hr. 

ASTM D-130-94 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 יתרונות מוצר

 .כושר מניעת שחיקה מעולה 
 .יציבות תרמית מעולה 
 .יציבות הידרוליטית טובה 
 .כושר הפרדות טוב ממים 
 .הגנה מצוינת מפני חלודה וקורוזיה 
 .סנינות טובה 
 .תכונות מניעת הקצפה מעולות 
 .תאימות עם אטמי השמן המקובלים 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 אחסון

 . יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם 
 .מומלץ להשכיב החבית, אם לא תחת גג .רצוי תחת גג במקום יבש 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ואיכות הסביבהבטיחות

 . מסוכןחומר המוצר אינו מסווג כ 
 .אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה, כמרבית מוצרי הסיכה 
 . גיינה אישית בעת השימוש במוצרי מומלץ לשמור על ה 
 . או העיניים/מנע מגע ממושך עם העור ו 
 . או חום/הרחק ממקור אש ו 
 .לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר) MSDS (העזר בדף בטיחות המוצר 
 . חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבהמוצר משומש /סילוק המוצר 
 . י המשרד להגנת הסביבה" שמן יש להעביר  למתקן מחזור שמנים  המאושר ע 
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 הערה

בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון  
עלול להיות מושפע משינויים שלאחר ל "אולם יש לציין שהמידע הנ. לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה

 .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
 


