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SYNTECH GPX 80W90
SEMI-SYNTHETISCHE TRANSMISSIEOLIE MET MOS² EN GRAFIET

Omschrijving
Hoogwaardige universele brandstofbesparende multigrade half synthetische transmissieolie met toevoeging van
sterke antislijtage additieven MoS² en Grafiet voor mechanische versnellingsbakken, industriële reductoren en zwaar
belaste differentiëlen. Waarborgt blijvende smering wanneer door drukken de oliefilm doorbroken wordt.

Voordelen
► versterkte anti-slijtage op de tandvlakken 
► voorkomt geruisvorming zelfs bij extreme gebruiksomstandigheden 
► zeer goede viscositeits-temperatuur gedrag bij uitzonderlijke omstandigheden  
► brandstofbesparend effect door verlaagde wrijvingcoëfficiënt  
► er treed geen schuimvorming op bij hoge snelheden of hoge temperaturen 
► vergemakkelijkt het koudstarten, beperkt slijtage tot een minimum, optimaliseert de efficiëntie van de bak 
► goede bescherming van de verschillende materialen tegen corrossie 
► verlenging van de verversingsintervallen in functie van de constructeur 
► verenigbaar met elastomeren en afdichtingsmaterialen 
► de vaste smeermiddelen vormen een blijvend resistente film na 2000 km of 25 werkuren 

Kwaliteitsniveau
API : GL3-GL4-GL5
MIL-L-2105 C & D
ZF : TE-ML 05, 07, 12, 16, 17, 19

Toepassingen
SYNTECH GPX 80W 90 kan gebruikt worden voor alle zwaar belaste transmissies en reduktiekasten in transport,
landbouw, industrie, metallurgie, automotive, autocars en openbare werken.

Analyse cijfers

Test Methode Eenheid Gemiddelde waarden
SAE-klasse DIN 51512 80W90

Dichtheid bij 15°C D 4052 Kg/m³ 872
Viscositeit bij 40°C D 445 cSt 148
Viscositeit bij 100°C D 455 cSt 17.5
Viscositeit bij -25°C D 5293 cP 46000

Viscositeitsindex D 2270 127
Vlampunt COC D 92 °C 230

Stolpunt D 97 °C -27

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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