HYDRANSAFE HFDU 46
Sự bôi trơn

Dầu thủy lực chống cháy có khả năng phân hủy sinh học

Ứng Dụng
Dầu thủy lực

 HYDRANSAFE HFDU 46 được khuyến nghị sử dụng cho hệ thống thủy lực hoạt động
trong các vị trí có rủi ro về cháy như là trong nhà máy sắt và thép (nhà máy luyện cốc, lò
hơi, đúc liên tục), khai khoáng, v.v…
 Sử dụng HYDRANSAFE HFDU 46 giảm thiểu các nguy cơ rủi ro do phải phụ thuộc vào
các dầu gốc khoáng trong trường hợp gãy đường ống hoặc khi có rò rỉ gây ra sương dầu
trong vùng không gian trực tiếp với lửa, một phần trong quá trình nấu chảy hoặc tủ công
tắc điện.
 Nhờ vào khả năng phân hủy sinh học, HYDRANSAFE HFDU 46 được khuyến nghị đặc
biệt khi có những vị trí có khả năng nhiễm nước: hoạt động ngoài khơi hoặc khai thác mỏ.

Đặc Điểm Kỹ Thuật
Các tiêu chuẩn quốc tế

 ISO 6743/4 HFDU
 ISO 12922

Sự chấp thuận

 FACTORY MUTUAL phù hợp với sự chấp thuận FM 6930 – “Phân nhóm tính dễ
cháy của dầu nhờn công nghiệp”

Ưu Điểm
 Đặc tính chống cháy vượt trội
 Điểm chớp cháy cao và điểm tự cháy cao.
 Bảo vệ chống mài mòn tốt do đó kéo dài tuổi thọ của các thành phần trong hệ thống
thủy lực.
 Đặc tính chống ăn mòn xuất sắc
 Chỉ số độ nhớt tự nhiên rất cao đảm bảo độ nhớt thích hợp với dảy nhiệt độ sử dụng.
 Điểm đông đặc thấp giúp hoạt động hiệu quả tốt ở nhiệt độ thấp.
 Có khả năng phân hủy sinh học

 Nhiệt độ giới hạn khi sử dụng là 120 0C.
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Phân hủy hoàn toan

Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo
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HYDRANSAFE HFDU 46
Dầu bôi trơn này khi được sử dụng theo khuyến nghị của chúng tôi và cho mục đích đã dự định, sẽ không
có mối nguy hiểm đặc biệt nào. Bản đặc tính an toàn sản phẩm tuân theo pháp chế EC hiện hành có thể được cung cấp bởi Công Ty TNHH
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