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IP BANTIA R 100  

ОПИСАНИЕ  : 

IP Bantia R 100 е минерално масло предназначено за смазване в пневматични инструменти. Смазочният 
продукт е формулиран на база на противоизносни, EP и адхезивни присадки. 
 
 

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА  : 

IP Bantia R 100 е висококачествен смазочен продукт подходящ за смазване при гранично триене и особенно 
високи натоварвания, което позволява да се избегнат прегряване, прегаряне и прекомерно износване на 
триещите се повърхности, типични за този тип гранично смазване. 
В качеството си на комплексен смазочен продукт, маслото има възможност в определени граници да поема 
вода без това да навреди на смазочните му свойства и антикорозионна защита. Това свойство е особенно 
полезно в случаите на употреба в пневматична пробивна техника, където силна струя вода се впръсква по оста 
на свредлото към пробиваната повърхност.  
IP Bantia R 100 притежава ниска точка на замръзване и следователно е в състояние да гарантира нормална 
работа при ниските температури породени от разширяването на сгъстения въздух. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  : 

IP Bantia R 100 представлява смазочен продукт с отлични експлоатационни свойства способен да гарантира 
безпроблемна работа, добра защита и висока производителност на съвременните пневматични инструменти, 
дори при тежки експлоатационни условия и високи работни температури, като пневматични чукове, къртачи, 
пневматични перфоратори предназначени за употреба в минна и кариерна техника. 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПИЧНИ  СТОЙНОСТИ) :  

Класификация по ISO VG 100 

Кинематичен вискозитет при 40°C ASTM D 445 mm²/s 100 

Кинематичен вискозитет при 100°C ASTM D 445 mm²/s 12.2 

Вискозен индекс ASTM D 2270 - 95 

Точка на възпламеняване V.A. ASTM D 92 °C 230 

Точка на замръзване ASTM D 97 °C -21 

Обемно тегло при 15°C ASTM D 4052 kg/m
3
 0.890 

 (Аналитичните стойности посочени в тази информационна техническа спецификация, са приблизително равни на реалните за текущото 
производство, но не представляват заводска нормала и могат да бъдат променяни без предупреждение.) 
 
 

Заводът за производство и опаковане на смазочни продукти italiana petroli S.p.A. намиращ се в Савона работи със Система 
за Качество, съответстваща на стандарта UNI EN ISO 9001. 
Данните от настоящата Техническа Спецификация са базирани на познанията на производителя към датата на последната 
промяна на Спецификацията. Всички тези данни са с информативен характер и изхождат от правилната употреба на 
продукта. Производителят и неговите представители не носят отговорност при неправилна употреба на продукта. 
Задължение на Ползвателя на продукта е правилното му приложение и употреба, в съответствие с нормите за безопасност 
и действащите законови норми.  
Този продукт не трябва да се използва в приложения, различни от описаните в Техническата Спецификация. 
На база на данните, с които разполагаме, този продукт не представлява опасност за здравето, в случай, че се използва 
съгласно насоките и указанията, съдържащи се в Информационния Лист за Безопасност, на разположение при поискване 
от нашите търговски представители. 
Отработеното масло и опаковките да се оползотворяват съгласно действащите нормативни разпоредби. 


