
 

 Specol HVLP-D 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150 
           Olej  hydrauliczny  
 

CHARAKTERYSTYKA 
 
Oleje hydrauliczne Specol HVLP-D produkowane są w oparciu o wysokorafinowane oleje mineralne 
oraz pakiet dodatków uszlachetniających o działaniu przeciwzużyciowym, przeciwutleniającym oraz 
przeciwkorozyjnym. Ponadto oleje zawierają dodatki myjąco– dyspergujące, dzięki czemu mają 
zdolność rozpraszania zanieczyszczeń stałych i emulgowania zanieczyszczeń płynnych, które mogą 
pojawiać się w układzie. Zastosowane dodatki zapewniają utrzymanie układu w czystości, dobrą 
filtrowalność, niską skłonność do pienienia oraz kompatybilność z uszczelnieniami. 
 
ZASTOSOWANIA 
 
Oleje hydrauliczne Specol HVLP-D przeznaczone są do stosowania w wysoko obciążonych układach 
hydraulicznych, ponadto doskonale sprawdza się w stacjonarnych i mobilnych układach 
hydraulicznych maszyn i urządzeń pracujących w trudnych warunkach pracy, zwłaszcza w systemie 
ciągłym oraz w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia układu wodą lub 
skondensowana parą wodną. 
 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE  
 

Parametry 15 22 32 46 68 100 150 

Lepkość kinematyczna w temp. 400C, 
[mm2/s] 

15,5 22 32 45 66 96 146 

Wskaźnik lepkości 135 

Temperatura płynięcia, [0C] -34 - 32 - 28 - 25 - 24 - 19 - 17 

Temperatura zapłonu, [0C] 180 190 200 210 215 220 225 

Zawartość wody, % Nie zawiera 

Działanie korodujące na płytkach z miedzi, 
stopień korozji (3h/120 0C) 

1a 

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko – chemicznych są wartościami typowymi. Wartości 
rzeczywiste są umieszczone na orzeczeniach laboratoryjnych dołączonych do każdej partii produktu. 

 
NORMY I SPECYFIKACJE  
 
ISO 11158 – HV (bez badana odporności na emulgowanie); DIN 51524 cz. 3 HVLP  
(bez badania odporności na emulgowanie), DaimlerChrysler Specification DBL 6721 AA90-99;  
MAN N 698, WT-SPEC-HA-228 1 05.15 
 
PRZECHOWYWANIE  
 
Oleje Specol HVLP-D należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią przed 
dostępem powietrza, wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Wszelkie opakowania z produktem 
powinny być przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych. W przypadku przechowywania 
beczek na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić  
w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwi ć dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania. 
Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60ºC, ani też narażone na 
działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur. 
 


