Permisynth Glyco 680

Product Data Sheet | Art.no 4Y06.680

Beschrijving
Volsynthetische tandwielkast- en transmissieolie. Speciaal voor overbrengingen die zwaar mechanisch belast en/of aan
hoge temperaturen blootgesteld worden. Verlengde olieverversingsintervallen zijn mogelijk.

Toepassing
-

Gebruiksaanwijzing
-

Prestatieniveau
FZG gear test (DIN 51354) A/8.3/90: >12
FAG FE 8 roller bearing test weight loss roller (mg):
12
Vickers vane pump test V 104-c- 10 (DIN 51389 part
2): 2
Brugger-Weingarten max load (N/mm2): 47
Busak & Shamban micro scratching test : pass
DIN 51517 part 3

Typische standaardanalyses
Kleur

Colorless

Dichtheid bij 20 °C, kg/l

1,000

Viscositeit 40 °C, mm²/s

674

Viscositeitindex

270

Vlampunt COC, °C

>250

Stolpunt, °C

-27

Roesttest

Pass

FZG lastfase (DIN 51354)

>12

FZG (DIN 14635-1), A/16,6/90

= 12

FZG (DIN 14635-1), A/8,3/90

=14

FAG FE8, DIN 51819-3, D 7,5/80-8, rollende elem.

12

Publicatiedatum: 3-6-2020
De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze
producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor
schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle
productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen,
de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te
downloaden.
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FAG FE8, DIN 51819-3, D 7,5/80-8, kooislijtage

28

Publicatiedatum: 3-6-2020
De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze
producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor
schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle
productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen,
de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te
downloaden.
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