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500 ml pouch Kroon-Oil Atlantic Gear Oil 75W-90
Beschrijving
Atlantic Gear Oil 75W-90 is een synthetische, blauw gekleurde transmissieolie. Het
product is speciaal ontwikkeld voor outboardtransmissies, staartstukken en Z-drive
transmissiesystemen. Bij de ontwikkeling van het speciale additievenpakket is specifiek
rekening gehouden met de 'natte' omstandigheden waaronder transmissiesystemen in
de watersport moeten opereren. In combinatie met speciale 'Extreme Pressure'
additieven resulteert dit in een hoogwaardig product met o.a. de volgende
eigenschappen:

Hoge weerstand tegen oxidatie, waardoor een lange levensduur van de olie
Zeer goede bescherming tegen roest en corrosie
Uitstekende vochtbestendigheid
Laag stolpunt
Zeer goede bescherming tegen slijtage
Hoge weerstand tegen schuimvorming
Toepassing
Atlantic Gear Oil 75W-90 is een speciaal ontwikkelde transmissieolie voor
overbrengingen die hun toepassing vinden in de watersport. Voorbeelden zijn o.a.
staartstukken voor buitenboordmotoren en z-drive systemen. Raadpleeg voor optimaal
gebruik altijd de adviesdatabase.

Specificaties
API GL-4/5

MIL-L-2105

Typische standaardanalyses
Kleur

BLAUW

Dichtheid bij 15 °C, kg/l

0,879

Viscositeit 40 °C, mm²/s

83,00

Viscositeit 100 °C, mm²/s

15,50

Viscositeitindex

188

Vlampunt COC, °C

180

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.
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Vloeipunt, °C

-45

Fosfor, mg/kg

770

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.
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