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BIOHYD 40N
BIOLOGISCH AFBREEKBARE MULTIGRADE HYDRAULISCHE VLOEISTOF

Omschrijving
PRO BIOHYD 40 N is een biologisch snel afbreekbaar product, dat is samengesteld uit plantaardige oliën en
toxicologisch neutrale componenten, die in de korst mogelijke tijd door micro-organismen worden afgebroken in de
natuur. Het vertoont een uitzonderlijke verhouding viscositeit-temperatuur en zeer goede stabiliteit onder alle
temperatuursinvloeden.
Dankzij de hoge viscositeitsindex is het product multigrade en komt overeen met de klassen ISO VG 32, 46 en 68.

Voordelen
► biologisch afbreekbaar en inzetbaar in natuurgebieden 
► goede bescherming tegen roest en corrosie 
► uitmuntende smeereigenschappen met natuurlijke reinigende werking in het oliecircuit  
► voorkomt slijtage en waarborgt een uitstekende smering in grote toepassingsgebieden 
► verlengt de levensduur van het materiaal en reduceert het onderhoud ervan 

Goedkeuringen
DIN 51524-part 3 HVLP MANNESMANN REXROTH
German “Blue Angel” BUCHER
VDMA : 24 568 : HETG WABCO WESTINGHOUSE
KOPA KIEFER
ROTTNE-INDUSTRI GEBR. HOLDER
HANOMAG MASSEY FERGUSSON
KABLE-GMEINDER

Toepassingen
BIOHYD 40 N wordt aanbevolen voor hydraulische circuits in alle toepassingen waar een biologisch afbreekbare
vloeistof noodzakelijk is. Beantwoord aan de technische specificaties van DIN 51524-deel 3 HVLP oliën en kan
aangewend worden voor hydrotractie en drukpersen.

Analyse cijfers

Test Methode Eenheid
Kleur D 1500 1

ISO-klasse 32-68
Dichtheid bij 15°C D 4052 kg/m³ 920
Viscositeit bij 40°C D 445 cSt 38
Viscositeit bij 100°C D 455 cSt 8.4

Viscositeitsindex D 2270 222
Vlampunt COC D 92 °C 280

Stolpunt D 97 °C -33
Desemulsie DIN 51599 30 min.
Corrosie Cu DIN 51759 1-100 A 24

Corrosie Staal DIN 51585 0-A
FZG Test DIN 51354 12

Biologische afbreekbaarheid CEC L-33-T-82 % > 99

De cijfers weergegeven op dit document zijn gemiddelde waarden. Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van
onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze
verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik
van onze producten.
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