Product gegevens

Optigear™ Synthetic X 320 AD
Toevoeging voor Synthetsche tandwiel olie

Omschrijving
Castrol Optigear™ Synthetic X 320 AD is een speciaal samengestelde toevoeging ontworpen voor gebruik met Optigear
Synthetic X serie. Optigear Synthetic X 320 AD is een geconcentreerde vorm van Optigear Synthetic X 320 met zorgvuldig
uitgebalanceerde additieven, waardoor het geschikt is als toevoeging in aandrijvingen met Optigear synthetische X 320.

Toepassing
Optigear Synthetic X 320 AD is ontworpen voor gebruik met systemen welke al draaien met Optigear Synthetic X 320,
waar sommige additieves uitgeput raken door normaal gebruik (waarbij de additieves werkten ter bescherming van de
bewegende delen) of als door vervuiling de additieven concentratie is afgenomen. De resterende hoeveelheid additief
kan variëren, dus we adviseren contact op te nemen met Castrol voor toepassing advies. Bijv.: 20 liter Optigear Synthetic
X 320 AD in een aandrijving met een systeem van 300 liter.

Voordelen
Kan de levensduur van de olie verlengen.
Makkelijk toe te voegen aan de tandwielkast.
Zorgvuldig gebalanceerd additief pakket.

Productspecificaties
Naam

Methode

Dichtheid @ 15°C

ISO 12185 kg/m³

Uiterlijk

-

-

Kinematische Viscositeit @ 40°C

ISO 3104

mm²/s

334

Kinematische Viscositeit @ 100°C ISO 3104

mm²/s

34,9

Viscositeits Index

-

150

ISO 2909

Eenheid

X 320 AD
887
Troebel bruine vloeistof

Gebruikelijke fabrikage-toleranties voorbehouden.
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Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of
impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als
richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de
producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.
Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering
van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of
van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie
gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.
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