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This lubricant used as recommended and for  the application for which it has been designed does not present any particular risk. 
A material safety data sheet conforming to the regulations in use in the E.C. can be obtained from your local commercial adviser or down loaded from  
www.quick-fds.com 

ISOVOLTINE BIO VE 

 
  

Insulating Fluid 

 

 

Biodegradable insulating fluid based on vegetable oils 
 

APPLICATIONS 
 
Insulating fluid  ISOVOLTINE BIO VE oil is a biodegradable oil. It has been developed based on 

high performance natural esters. 
 ISOVOLTINE BIO VE is dedicated for applications requiring an insulating fluid 

and a very high fire point. 
 ISOVOLTINE BIO VE is an environmentally friendly alternative to replace 

mineral and silicone oils used in transformers, rheostats and circuit breakers. 
 

SPECIFICATIONS 
 
International specifications  IEC 62770 

 IEC 61039 – K2 class 
 OECD 301B : Readily biodeagradable 

 

ADVANTAGES 
 
  High insulating capability. 

 Increased water absorption, enabling a longer lifetime of the insulating paper 
 No corrosive Sulfur. 
 Excellent oxidation resistance in comparison with same category fluids. 
 Very high flash and fire point to improve fire safety compared to mineral oils and 

synthetic esters. 
 

TYPICAL CHARACTERISTICS METHODS UNITS ISOVOLTINE BIO VE 

Density at 20 °C ISO 12185 kg/m3 920 
Viscosity at 40 °C ISO 3104 mm2/s 39 
Pour point ISO 3016 °C - 24 
Flash point Cleveland (Open Cup) ISO 2592 °C > 300 
Fire point ISO 2592 °C > 350 
Acidity IEC 62021-2 mg KOH/g < 0.06 
Water content IEC 60814 ppm < 200 
Breakdown Voltage IEC 60156 kV > 70 
DDF @ 90°C IEC 60247 - < 0.05 
Biodegradability – 28 days OECD 301B - 83%  
Above characteristics are mean values given as an information. 
 

Product developed in partnership with A.& A. Fratelli Parodi s.p.a. 



ЗАСТОСУВАННЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

ПЕРЕВАГИ 

 
 

ISOVOLTINE BIO VE 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ізоляційна рідина 

 

Біорозкладна ізоляційна рідина на основі рослинних олій 
 

 
Ізоляційна рідина ⚫ Олива ISOVOLTINE BIO VE - це біорозкладна олива. Вона розроблена на 

основі високоефективних натуральних ефірів. 
⚫ ISOVOLTINE BIO VE призначений для застосувань, що потребують 

ізоляційної рідини з дуже високою температурою займання. 
⚫ ISOVOLTINE BIO VE є екологічно чистою альтернативою для заміни 

мінеральних і силіконових олив, що використовуються в 
трансформаторах, реостатах і автоматичних вимикачах. 

 

 
Міжнародні специфікації ⚫ IEC 62770 

⚫ IEC 61039 - клас K2 
⚫ OECD 301B: Легко біологічно 

розкладається 
 

 

⚫ Висока ізоляційна здатність. 
⚫ Підвищене водопоглинання, що забезпечує довший термін служби 

ізоляційного паперу 
⚫ Ніякої корозійної сірки. 
⚫ Відмінна стійкість до окислення в порівнянні з рідинами тієї ж категорії. 
⚫ Дуже висока температура спалаху і займання для підвищення пожежної 

безпеки в порівнянні з мінеральними оливами і синтетичними ефірами. 
 

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДИ ОД. ВИМ. ISOVOLTINE BIO VE 

Густина при 20 °C ISO 12185 кг/м3 920 
В'язкість при 40 °C ISO 3104 мм /с2 39 
Температура застигання ISO 3016 °C - 24 
Температура спалаху Клівленда (Відкритий 
кубок) 

ISO 2592 °C > 300 

Вогнева точка ISO 2592 °C > 350 
Кислотність IEC 62021-2 мг KOH/г < 0.06 
Вміст води IEC 60814 проміле < 200 
Пробивна напруга IEC 60156 кВ > 70 
DDF ПРИ 90°C IEC 60247 - < 0.05 
Біорозкладність - 28 днів OECD 301B - 83% 
Наведені вище характеристики є середніми значеннями, що надаються в якості інформації. 

 
Продукт розроблений у партнерстві з A.&A. Fratelli Parodi s.p.a. 
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Використання цього мастила відповідно до рекомендацій і для застосування, для якого воно призначене, не становить особливого ризику.
Паспорт безпеки матеріалів, що відповідає нормам, які діють у країнах Європейського Союзу, можна отримати у місцевого комерційного
консультанта або завантажити з сайту www.quick-fds.com.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1

