
Termékadatok

Castrol Fork Oil 15W
lengéscsillapító folyadék

Termékleírás
A Castrol Fork Oil 15W közútra és terep körülményekre egyaránt alkalmazható magas teljesítményszintű ásványi bázisú lengéscsillapító
folyadék. A magasfokon finomított alapolaj kiemelkedő viszkozitási indexe széles hőmérsékleti tartományban kiegyenlített csillapítási
jellemzőket eredményez.  
 

Alkalmazási terület
A Castrol Fork Oil termékcsalád rendkívül jó levegő kiválasztási képessége és kiegyenlített csillapítási jellemzői szélsőséges üzemeltetési
körülmények mellett is kifogástalan alkalmazhatóságot eredményeznek. A Castrol Fork Oil használata esetén a csillapító egységek széles
sebességtartományban megbízhatóan képesek ellátni feladataikat. A Castrol Fork Oil közúti és terepen használt járművekben egyaránt
alkalmazható.

Előnyök
A Castrol ásványi bázisú lengéscsillapító olajai a legkülönbözőbb célokra is kifogástalanul alkalmazhatóak. A különböző viszkozitású
lengéscsillapító olajok keverésével beállítható az adott célra és terhelésre legoptimálisabb csillapítási jellemző.
A magasan finomított alapolajok és egyedileg összeállított adalékok felhasználásával készült Castrol lengéscsillapító olajok: 
- széles hőmérsékleti tartományban kiegyenlített csillapítási jellemzőket eredményeznek 
- gyors levegőkiválasztási képességgel rendelkeznek
- megbízható védelmet nyújtanak a kopással szemben
- minimálisra csökkentik a lengéscsillapító alkatrészeinek fémes érintkezését, megragadását
- védelmet nyújtanak a korrózióval szemben
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Tipikus értékek

Név Mérési  e l já rás Mértékegység Typica l

sűrűség 15 °C-on ASTM D1298 g/ml 0.877

megjelenés szemrevételezés - tiszta, áttetsző

kin. viszkozitás 40 °C-on ASTM D445 mm²/s 46

habzási vizsgálat I, stabilitás ASTM D892 ml 0

vízkiválasztás 54°C-on ASTM D1401 perc 15

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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