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Hûtõgépolajok

A termék leírása

A Mobil Gargoyle Arctic 155, C Heavy és 300 termékek nagy teljesítményû, nafténes ásványi olajok, elsõsorban hûtõkompresszorok
kenésére. Csaknem paraffinmentesek, ezért alacsony a folyáspontjuk, és kiválóan folynak alacsony hõmérsékleten is. Emiatt a
Gargoyle Arctic olajok használata biztosítja, hogy az elpárologtató tiszta marad, a hõátadás javul, és a karbantartás miatti állásidõ
csökken. Kémiai stabilitásuk jó, alkalmasak mind a hengerek, mind a csapágyak kenésére.

A Gargoyle Arctic 155, C Heavy és 300 a kén-dioxid kivételével valaamennyi hûtõközeggel kompatibilisek. Használatukat HFC
hûtõközeggel nem javasoljuk. A Gargoyle Arctic 155, C Heavy és 300 olajok nedvességtartalma kiszereléskor nagyon alacsony. A
termékek szárazon tartásához meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, hogy elkerüljék a jégképzõdést az expanziós szelepeken, és
csökkentsék az olaj bomlásának, és a rézbevonat sérülésének kockázatát.

A termék jellemzõi és elõnyei

A Mobil Gargoyle Arctic hûtõgépolaj-márka világszerte jó teljesítményérõl ismert, hiszen évtizedeken keresztül, széles körben
használták. A Mobil Gargoyle Arctic 155, C Heavy és 300 e márka úttörõi, speciálisan úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljen a hûtõgépek
támasztotta követelményeknek. Ezek egyike az alacsony folyáspont. A Mobil Gargoyle Arctic 155, C Heavy és 300 kenõanyagok a
következõ elõnyöket kínálják:

Jellemzõk Elõnyök
Alacsony paraffintartalom Kiváló alacsony hõmérsékleti folyási tulajdonságaik, és az

elpárologtatóban a jó hõátadás miatt optimális hatékonyságot
biztosítanak a rendszernek

Jó kémiai stabilitás Hosszú ideig használhatók, ezért csökkentik az állásidõt és a
karbantartási költségeket

Több célra is használhatók Mivel mind a hengerek, mind a csapágyak kenésére alkalmasak,
ezért egyszerûsítik a készletgazdálkodást
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Felhasználási területek

A Mobil Gargoyle Arctic 155, C Heavy és 300 termékek használatát ajánljuk valamennyi hagyományos hûtõkompresszor hengereinek
és csapágyaonak kenésére, valamint minden 0°C alatt üzemelõ berendezéshez. Tipikus alkalmazási területeik a következõk:

· Nagyméretû ipari dugattyús és rotációs hûtõkompresszorok.
· Ipari alkalmazási területek, például élelmiszer-fagyasztó üzemek és hûtõházak
· Tengerhajózásnál használt hûtõrendszerek
· Elsõsorban ammónia hûtõközeghez ajánljuk, de egyes gondosan kiválasztott halogénezett szénhidrogénekkel is használhatók

Tipikus jellemzõk

Mobil Gargoyle Arctic sorozat Gargoyle
Arctic
155

Gargoyle
Arctic
C Heavy

Gargoyle
Arctic
300

ISO viszkozitás fokozat 32 46 68
Viszkozitás, ASTM D 445, cSt @ 40º C 32.0 46.0 68.0
Folyáspont, ºC, ASTM D 97 -42 -42 -42
Lobbanáspont, ºC, ASTM D 92 190 195 200
Relatív sûrûség, 15C /15C ASMT D 1298

0.91 0.91 0.91
Teljes savszám, ASTM D 974,
mg KOH/g 0.01 0.01 0.01

Zavarosodási pont, R 12, DIN 51351, ºC -36 -36 -31

Egészségvédelmi és biztonságtechnikai információk

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy amennyiben a terméket a javasolt felhasználási területeken használják és
betartják a biztonságtechnikai adatlapban foglaltakat, a terméknek nincs egészségkárosító hatása. Biztonságtechnikai adatlapot
ügyfélszolgálatunkon kérhetnek, vagy megtalálják az Interneten. Ne használják a terméket a javasoltaktól eltérõ célokra. A használt
termék elhelyezésénél ügyeljenek a környezetvédelemre.

A Mobil logo és a Pegazus design az Exxon Mobil Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei.
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