
Kod produktu E119850 
Wersja 1.0, 25-03-2016 

 
Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com 
This document is intended to inform you about product properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this 
document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical data in this product data sheet are typical values. Small deviations, which may occur during the normal manufacturing 
process of the product, will not affect the quality of the product. Although this information sheet is compiled with great care, Eurol accepts no liability for damage resulting from incompleteness 
and/or inaccuracies in the text. We recommend that you always follow the manufacturer's instructions. 

Eurol Eurax EP ISO VG 46 to specjalnie opracowany olej przemysłowy, 
oparty na bardzo wysokiej jakości olejach bazowych o wysokiej 
wydajności i pakietu wyselekcjonowanych dodatków uszlachetniających 
do smarowania narzędzi pneumatycznych. Eurol Eurax EP ISO VG 46 
charakteryzuje się wysoką lepkością, zapewniając doskonałe 
smarowanie zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach roboczych 
oraz dużych obciążeniach. Skutecznie oddziela i rozprowadza wodę i 
obniża współczynnik tarcia w szczególnych  warunkach smarowania 
brzegowego. Eurol Eurax EP został opracowany z użyciem środków 
przeciwzużyciowych i dodatków EP, co zapewnia optymalną ochronę 
smarowanych elementów oraz narzędzi i urządzeń. Dodatki EP 
pochłaniają duże obciążenia szczytowe, które mogą wystąpić w 
narzędziach pneumatycznych. Specjalny pakiet dodatków zapobiega 
korozji rdzy i korozji w smarowanych elementach.
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Barwa Żółta   
Masa właściwa w 20°C 0.858  kg/l ASTM D 4052 
Lepkość, kinematyczny w 40°C 46  cSt ASTM D 445 
Lepkość, kinematyczny w 100°C 7.7  cSt ASTM D 445 
Wskaźnik lepkości 136  ASTM D 2270 
Temperatura zapłonu 202  °C ASTM D 93 
Temperatura płynięcia -30  °C ASTM D 97 

Industrial oils - Airlube oil

Opis

Eurol Eurax EP ISO-VG 46
Olej smarujący do narzędzi pnaumatycznych


