Στοιχεία Προϊόντος

Castrol ATF Dex II Multivehicle
Λιπαντικό Αυτόματων Συστημάτων Μετάδοσης

Περιγραφή
Το Castrol ATF Dex II Multivehicle είναι λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων (ATF) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
αυτόματα κιβώτια και σε υδραυλικά τιμόνια πολλών τύπων οχημάτων, όπου απαιτείται προϊόν επιπέδου ποιότητας Dexron
IID ή Mercon. Είναι επίσης εγκεκριμένο για χρήση σε πολλά αυτόματα κιβώτια ευρωπαϊκών βαρέων οχημάτων και ορισμένα
χειροκίνητα κιβώτια της Mercedes Benz.

Πλεονεκτήματα
Μεγάλος αριθμός εγκρίσεων που προσφέρει μεγάλο εύρος εφαρμογών.
Διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του υδραυλικού τιμονιού σε όλες τις συνθήκες.
Η υψηλή θερμική του σταθερότητα προστατεύει από δημιουργία επικαθίσεων και αύξησης του ιξώδους
διατηρώντας την καλή λειτουργία και απόδοση του κιβωτίου και του λιπαντικού.
Προηγμένα τριβολογικά χαρακτηριστικά και υψηλή προστασία από φθορά που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική
λειτουργία του εξοπλισμού.
Πολύ καλή συμβατότητα με τα στεγανωτικά υλικά που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο διαρροών.

Τυπικά Χαρακτηριστικά
Δοκιμή

Μέθοδος

Μονάδες

ATF Dex II Multivehicle

Σχετική Πυκνότητα Density @ 20C

ASTM D4052

g/ml

0.870

Χρώμα

Visual

-

red

Κινηματικό Ιξώδες 40C

ASTM D445

mm²/s

40

Κινηματικό Ιξώδες100C

ASTM D445

mm²/s

7.5

Δείκτης Ιξώδους

ASTM D2270

None

159

Ιξώδες κατά Brookfield @ -40C

ASTM D2983

mPa.s (cP)

46600

Σημείο Ροής

ASTM D97

°C

-45

Σημείο Ανάφλεξης, COC

DIN ISO 2592

°C

203
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Προδιαγραφές Απόδοσης Προϊόντος
Approved
ZF -TE-ML 04D, 11A, 14A
MAN 339 V1
MAN 339 Z1
MAN 339 L2
MB-Approval 236.6
Voith H55.6335.xx
Meets Ford Mercon®, Dexron®-IID

Αποθήκευση
Όλες οι συσκευασίες πρέπει ν’ αποθηκεύονται σε στεγασμένο χώρο. Σε περιπτώσεις όπου η αποθήκευση σ’ εξωτερικό
χώρο δε μπορεί ν’ αποφευχθεί τα βαρέλια πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση προκειμένου ν’ αποτραπεί πιθανή
εισροή νερού και να καταστραφεί η επισήμανση του βαρελιού. Τα προϊόντα δεν πρέπει ν’ αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες
υψηλότερες από 60οC, να εκτίθενται απευθείας στον ήλιο ή σε συνθήκες παγετού.
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Castrol, oCastrol λογότυπος και τα σχετικά σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα του Castrol Limited, που χρησιμοποιούνται με εκχώρηση άδειας.
Αυτό το δελτίο δεδομένων και οι πληροφορίες που περιέχει θεωρούνται ακριβή κατά την ημερομηνία έκδοσής του. Εντούτοις, καμία εγγύηση,
ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει βασίζονται σε τυποποιημένες
εργαστηριακές δοκιμές και παρέχονται αποκλειστικά ως γενική πληροφόρηση. Συστήνεται στους χρήστες να διασφαλίζουν ότι αναφέρονται στην
πλέον πρόσφατη έκδοση αυτού του δελτίου δεδομένων. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα με ασφάλεια,
να αξιολογήσει την καταλληλότητα για την προοριζόμενη εφαρμογή και να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα μας και ο χρήστης πρέπει να ανατρέχει σε αυτά
προκειμένου να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και τη διαχείριση του προϊόντος. Η BP plc
ή οι θυγατρικές της εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή ατύχημα προκύψει ως αποτέλεσμα της μη ορθής χρήσης
του προϊόντος, της με οποιαδήποτε τρόπο μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, ή από κινδύνους εγγενείς με τη φύση του
υλικού. Όλες τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται υπό τους τυπικούς όρους πώλησης της εταιρείας μας. Θα πρέπει να
συμβουλεύεστε τον τοπικό μας αντιπρόσωπο εάν χρειάζεστε συμπληρωματικές πληροφορίες.
ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 26Α, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
210 6887777
www.castrol.gr
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