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1 lt blik Pentosin CHF 11S
 
Beschrijving
Pentosin CHF 11S is een synthetische high performance hydrauliekvloeistof voor
life-time-toepassing in moderne voertuigaggregaten. Geschikt voor extreme
omstandigheden en gegarandeerde prestaties bij systeemtemperaturen van -40 - 130°C.

Pentosin CHF 11S is speciaal ontwikkeld voor de automotive-industrie en voldoet aan de
hoogste technische eisen. Dankzij de uitstekende eigenschappen wordt hij gebruikt in
(onder andere) de volgende systemen: stuurbekrachtiging, niveauregeling,
schokdempers, hydropneumatische wielophanging, stabiliteits- en
tractiecontrolesystemen, hydraulisch bediende cabriokappen, centrale
vergrendelingssystemen.

 
Toepassing
Pentosin CHF 11S is een universeel toepasbare, hoogwaardige hydraulische olie. Het
product is geschikt voor diverse hydraulische systemen op het gebied van comfort en
veiligheid.

 
Specificaties
VW TL 52146, MAN M
3289

PSA S712710, MB 345.0 Volvo STD 1273,36

DIN 51524-T3, ISO 7308   
 
Typische standaardanalyses

  Kleur GROEN

  Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,827

  Viscositeit -20 °C, mm²/s 230

  Viscositeit 40 °C, mm²/s 18,70

  Viscositeit 100 °C, mm²/s 6,00

  Viscositeitindex > 300

  Vlampunt COC, °C 154

  Vloeipunt, °C -55

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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