
Informace o produktu

Hyspin 4517
Hydraulická kapalina

Charakteristika
Castrol Hyspin™ 4517 (dříve nazývaný Vitamol™ 4517) je speciální hydraulická a tlumičová kapalina na bázi vysoce
výkonných syntetických uhlovodíků. Příznivý viskozitní index spolu s nízkou odparností zajišťuje bezpečný provoz
v širokém spektru aplikací. Tato formulace také zabezpečuje snížení nepříjemných zvuků a syčení.

Použití
Hyspin 4517 byl vyvinut speciálně pro potřeby automobilového průmyslu. Je vhodný jako centrální hydraulická kapalina a
pro použití v tlumičích.

Technické parametry

Parametr Metoda Jednotky Hyspin 4517

Hustota při 15 °C ISO 3675 / ASTM D1298 kg/m³ 866

Kin. viskozita při 40 °C ISO 3104 / ASTM D445 mm²/s 29,5

Kin. viskozita při 100 °C ISO 3104 / ASTM D445 mm²/s 6,22

Viskozitní index ISO 2909 / ASTM D2270 - 168

Bod tuhnutí ISO 3016 / ASTM D97 °C <-48

Bod vzplanutí ISO 2592 / ASTM D92 °C 206

Odparnost dle Noacka (při 100 °C) DIN 51581 % 0,2

Podléhá běžným výrobním tolerancím.

Tento produkt byl dříve nazývaný Vitamol 4517. Ke změně názvu došlo v roce 2015.
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V tomto tisku jsou zohledneny veškeré soucasné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméne nekteré údaje mohou podléhat zmenám vzhledem
ke zmene formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek muže být bez predchozí konzultace s
námi používán výše uvádeným zpusobem. Použití výrobku jiným zpusobem, než odpovídá úcelu použití, muže být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku
uvádena. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpecnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpecnostním listu. Zmena technických parametru vyhrazena.

Castrol Lubricants (CR) s.r.o. , Industrial V Parku 2291/2 , 148 00 Praha 4
telefon: 800 304 222, fax: 800 304 333 E-mail: industrial.cz@castrol.com
www.castrol.cz

Page: 1/1


