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IP VERETUM OILS 

ОПИСАНИЕ  : 

IP VERETUM OILS представляват смазочни продукти за въздушни компресори, разработени 
от специално подбрани, висококачествени, минерални базови масла, рафинирани чрез 
разтворители, с висок вискозен индекс и тесен диапазон на дестилация.  
Внимателно подбраният балансиран пакет присадки, позволява на серията смазочни 
продукти IP VERETUM OILS да достигнат, в обалстта на продуктите на минерална основа, 
високи стандарти както по отношение на безпроблемната експлоатация така и що се отнася 
до удължения междусменен пробег и интервали на обслужване, дори и при тежки 
експлоатационни условия. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПИЧНИ  СТОЙНОСТИ) 

Класификация по ISO 32 46 100 150 220 

Плътност при 15°C ASTM D 1298 kg/lit 0.870 0.875 0.880 0.893 0.894 

Вискозитет при 100°C ASTM D 445 mm²/s 5.3 6.8 11.0 14.3 18.2 

Вискозитет при 40°C ASTM D 445 mm²/s 30 44 97 147 206 

Вискозен индекс ASTM D 2270 - 112 112 98 94 98 

Точка на възпламеняване V.A. ASTM D 92 °C 232 238 250 265 280 

Точка на замръзване ASTM D 97 °C -12 -12 -12 -9 -9 

Стабилност на окисление P.O.T. RC Conradson DIN 51352 %m 0.4 0.5 1.1 1.2 -- 
 

 (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.) 

 
 

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА  : 

 IP VERETUM OILS притежават минимална склонност към образуване на нагари 
(въглеродни депозити) и демонстрират отлична устойчивост към окисление, имат 
ниска склонност към сгъстяване и балансирани противоизносни свойства и са в 
състояние да задоволят специфичните изисквания на различните типове въздушни 
компресори. 

 Благодарение на специално подбрания пакет присадки смазочните продукти от 
серията IP VERETUM OILS притежават отлични антикорозионни характеристики и 
осигуряват висока устойчивост срещу ръжда, дори и при наличие на влага (висока 
влажност) в засмуквания въздух. 

 Гарантират в адекватна степен устойчивост към пенообразуване и притежават добра 
способност за сепарация от вода, което има свето значение, в по-малка или по-
голяма степен, в зависимост от типа на компресора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  : 

Вискозните класове IP VERETUM OIL 32 и 46 са специално преназначени за употреба в 
ротационни компресори (винтови и пластинчати). 
Серията IP VERETUM OILS се препоръчва за употреба във всички съвременни ротационни 
въздушни компресори дори в случаите, когато крайната температура на сгъстения въздух е 
много висока (200°C и нагоре); смазочните продукти са подходящи и за смазване на 
задвижващите механизми в бутални компресори с отделно смазване на цилиндрите. 
При избора на вискозитет е препоръчително да се спазват изискванията на производителя. 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ И OДОБРЕНИЯ :  

Продуктите от серията IP VERETUM OILS отговарят на стандарта DIN 51506 VD-L и задоволяват 
изискванията на всички големи производители на въздушни компресори. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заводът в Рим, част от Gruppo api S.p.A, за производство и опаковка на смазочни продукти, е сертифициран от 
BVQI по стандартa UNI EN ISO 9001: 2000. 
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. 
 


