Omnis

®

Високоефективно процесно/технологично масло
Описание на продукта

Акценти за продукта

Маслата Omnis са селективно очистени и
депарафинизирани минерални масла с ефективно
действие.

• Приложение в широка гама от процеси

Предимства за клиента

• Добра стабилност на цвета без петна

• Ниска изпаряемост и ниско съдържание на
ароматика

• Стабилна формулация с ниска изпаряемост
• Ниско съдържание на ароматни, не оставя петна
• Добри нискотемпературни свойства
• Надеждна стабилност на цвета

Приложения
Технологичните масла Omnis намират широка
употреба:
• За производството на печатарски мастила
• Като масла носители за разтворими масла
• Като пълнители/омекотители за каучук, пластмаси
• Като носители на добавки за смазочни продукти
• Като анти-разпрашващо средство за торове и
експлозиви
• Масло за импрегниране на кожи
• Съпътстващ компонент в хербицидите

Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на
съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.

Omnis® ─ Продължава

Типични резултати от изпитване
Изпитване

Методи за изпитване

Вискозитетен клас

Резултати
220

Кинематичен вискозитет при 40ºC

ISO 3104

207.7

Кинематичен вискозитет при 100º C

ISO 3104

18.91

Вискозитетен индекс

ISO 2909

102

Плътност, 15 ºC, Kg/l

ASTM D1298

0.8872

Цвят

ASTM D1500

L3.0

Температура на течливост, ºC

ASTM D97

-9

TAN, mg KOH/g

ASTM D664

0.01

Сяра, %

X-RAY

0.281

Пламна температура, СОС, º C

ASTM D93

304

Структурно-групов състав

IR

CA%

6.18

CP%

64.56

CN%

29.26

Анилинова точка, ºС

ASTM D611

115.9

Рефракционен индекс, 20ºС

ASTM D1747

1.4873

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и
може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящето заменя и отменя всички
предходни издания и съдържащата се в тях информация.

Дисклеймър (отказ от права). Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този
продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктовите спецификации.
Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда. На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да
предизвиква неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в
Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или
чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете
необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.
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