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IP Hermea Oil 

ОПИСАНИЕ  : 

IP Hermea Oil са минерални масла, рафинирани с разтворител и притежаващи висок вискозен 
индекс, съдържат специален пакет присадки за да се повиши защитата, която осигуряват 
срещу ръжда и окисление (смазочен продукт от типа R&O,  класификация по ISO – L – HL). 
 
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА  : 

 IP Hermea Oil са смазочни продукти с висок вискозен индекс от където идва и 
ограничената промяна на вискозитета при промени в температурата. 

 IP Hermea Oil съдържат присадки които повишават устойчивостта им на оксидация. 
Тази характерна устойчивост на окисление им позволява да предотвратят 
натрупването на утайки и твърди отложения. 

 IP Hermea Oil притежават изключителни защитни свойства , благодарение на 
присадките в състава си, което им позволява да предотвратяват корозия дори в 
условията на повишена влажност и вода. 

 IP Hermea Oil лесно се сепарират от вода , ако по някаква случайност тя влезе в контак 
с работния флуид. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  : 

IP Hermea Oil са масла с общо приложение за употреба във всички възможни индустриални 
приложения (хидравлики, лагери, зъбни предавки, компресори и др.), където условията на 
експлоатация не са тежки и не е необходим смазочен продукт с изключително високи 
противоизносни и E.P. свойства. 
 
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ :  

Масла за общо смазване:  
Cincinnati P-62 
DIN 51517 t2 CL 
 

Хидравлични масла:  
DIN 51524 t1 HL 
ISO L-HL 
Denison HF 1° 
CETOP RP 91H HL 
 

Масла за въздушни компресори:  
ISO L-DAB 
DIN 51506 VCL и VBL 
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Редукторни масла R&O: 
ISO L-CKB 
ANSI/AGMA 9005-E02 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПИЧНИ  СТОЙНОСТИ) :  
 

HERMEA Oils  100 220 320 

Вискозитет при 40°C mm²/s 100 235 327 

Вискозитет при 100°C mm²/s 11,4 19,6 24,6 

Вискозен индекс - 95 95 95 

Точка на възпламеняване V.A. °C 228 270 280 

Точка на замръзване °C -15 -15 -12 

Плътност при 15°C kg/l 0.887 0.893 0.896 
 
(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. разположен в гр.Савона, 
оперира със Система за Контрол на Качеството в съответствие със Стандартa 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. 


