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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.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95,  info@eurol.com, www.eurol.com

Specificaties

Eurol Dieseltestvloeistof is ontwikkeld voor het calibreren 
van brandstofpompen en verstuivers van dieselmotoren. 
Het is samengesteld uit een minerale olie, oplosmiddel 
en een anti-corrosie additief.

Eurol Dieseltestvloeistof is bijzonder geschikt voor 
noodstroomaggregaten. Door de anti-corrosie 
eigenschappen kan behandeld apparatuur zelfs na een 
jaar opslag direkt feilloos funktioneren.

Eurol Dieseltestvloeistof heeft goede weerstand tegen 
verouderen en heeft weinig neiging tot schuimvorming. 
Het voldoet ruim aan de eisen die fabrikanten opstellen 
t.a.v. inspuitapparatuur.

N.B.: Wanneer Eurol Dieseltestvloeistof in een testbank 
wordt gebruikt zal door verouderen en vervuiling na 
ongeveer een jaar de viscositeit buiten de ISO 4113 norm 
vallen. Aangeraden wordt dan ook de vloeistof minstens 
1x per jaar te verversen.

Prestatieniveau
Daimler Benz 133
ISO 4113
Robert Bosch VS 15665
SAE J 967D

Fysische eigenschappen
Kleur Kleurloos
Dichtheid bij 20°C 0.82 kg/l ASTM D 1298
Vlampunt 104 °C ASTM D 93
Pour point -36 °C ASTM D 97

Technische vloeistoffen - Calibratie

Omschrijving

Eurol Diesel Test Fluid
Voor het calibreren van brandstofpompen en verstuivers van dieselmotoren


