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Eurol Food Gear HV 460
Синтетичне рідке мастило для харчової промисловості

Опис:
Eurol Food Gear HV 460 (ISO 460) з технологією Eurol 
SYNGIS — це синтетичне рідке мастило, розроблене 
для харчової та фармацевтичної промисловості.

Eurol Food Gear HV 460 застосовується:
• У редукторах
• Для загальних потреб змащування рідким 

мастилом
• У транспортних та приводних ланцюгах
• У поршневих поворотних вентиляторах
• Для циркуляційного змащування

• InS H1, 1797226
• Чудові зносостійкі властивості
• Дуже добре відділяється від води
• Відмінний захист від корозії
• Високий індекс в’язкості та стабільність до зсуву 

характеристик
• Відмінна термостійкість та стійкість до окислення
• Низький коефіцієнт тертя, що знижує споживання 

енергії
• Тривалі інтервали між замінами мастила
• Економний у використанні
• DIN 51524/3
• DIN 51517/3

• DIN 51506
• CLP, HC

Мастило Eurol Food Gear HV 460 має такі характеристики:
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Цей документ містить рекомендації або зауваження щодо властивостей та можливих застосувань продукції Eurol. Унаслідок постійних досліджень і розроблення продукції, 
інформація в цьому документі може бути змінена в будь-який час, без попереднього повідомлення. Аналітична інформація в цьому документі може містити типові текстові 
неточності. Читачеві рекомендується зробити остаточний вибір продукту під час діалогу з постачальником.
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Фізичні властивості:
Колір Немає
Щільність за 20 °C 0,8503 кг/л ASTM D 1298
Кінематична в’язкість за 40 °C 460 сСт ASTM D 445
Кінематична в’язкість за 100 °C 53,5 сСт ASTM D 445
Індекс в’язкості 182 ASTM D 2270

 

Інструкції із застосування:
• Видаліть старе мастило із системи або точки 

змащування й ретельно промийте / очистіть
• Придатне для автоматичних систем змащування


