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De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan 
altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd 
zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingproces  van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze 
tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt 
geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.
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Specificaties

Eurol Jack Oil is een minerale krikolie speciaal ontwikkeld 
voor hydraulische manuele en elektrische krikken. 

Eurol Jack Oil beperkt slijtage tot een minimum en zorgt 
daarmee voor een extra lange levensduur. 

Eurol Jack Oil voorkomt het "sponseffect" en daarmee de 
vertraging van het systeem.

Eurol Jack Oil bestaat uit zorgvuldig gekozen solvent 
geraffineerde paraffine-basis oliën en een 
additievenpakket.

Eurol Jack Oil biedt goede bescherming tegen slijtage, 
corrosie en roestvorming. De uitgebalanceerde 
additievering biedt verder een goede bescherming tegen 
schuimvorming en veroudering.

Door de hoge viscositeits index functioneert Eurol Jack 
Oil over een groot temperatuurbereik.

Prestatieniveau
DIN 51524/3 (HVLP)

Fysische eigenschappen
Kleur Amberkleurig
Dichtheid bij 20°C 0.849 kg/l ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C 32.4 cSt ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C 6.7 cSt ASTM D 445
Viscositeitsindex 170 ASTM D 2270
Vlampunt 211 °C ASTM D 93
Pour point -39 °C ASTM D 97

Industriële oliën - VHLP

Omschrijving

Eurol Jack Oil
Minerale krikolie voor hydraulische manuele en elektrische krikken


