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Класс качества: Класс качества: Класс качества: Класс качества: ISO 67433 DAJ
Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: ISO VG 46

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

CORALIA PE 46 компрессорное смазочное масло высокого качества, производится на основе
современной, полностью синтетической, без применения ясеня, технологией. Содержит в себе
иновационные, оптимально подобранные облагараживающие добавки, гарантирующие продлевание
срока между заменами масла. Созданно для смазывания компрессоров, работующих в тяжелых
эксплуатационных условиях. Использование синтетической основы PAO (полиалфаолефинов),
гарантирует оссобенную термическую стабилность и сопротивляемость к окислению, благодаря чему
масло может работать при выскоких температурах и при высокой нагрузке.

Характеризуется:
• Низким уровнем выделения осадков гарантируя работу в чистоте.
• Очень высокой термооксидативной стабильностью.
• Оссобенными смазочными свойствами.
• Очень хорошой способностью выделения воды из системы.
• Очень хорошими антикоррозионными и антипенными свойствами.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Синтетическое масло CORALIA PE 46 предназначенно дла смазки:
• Пластинчато  роторных компрессоров.
• Винтовых воздушных компрессоров (например: переносных компрессоров, используемых в
строительстве и желеснодорожной промышленности).

ФизическФизическФизическФизическ
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Кинематическая вязкость в температуре 40oc мм2/ с 44,3
Индикатор вязкости  140
Температура текучести oC 52
Температура воспламенения oC 260
Выделение воздуха мин. <1
Способность к деэмульгации мин. 10

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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CORALIA PE 46

Клас якості: ISO 67433 DAJ 
Клас в'язкості: ISO VG 46

Загальна характеристика:

CORALIA PE 46 компресорна олива високої якості, виробляється на основі сучасної, повністю синтетичної, без
застосування ясена, технології. Містить в собі інноваційні, оптимально підібрані облагороджувальні добавки, що
гарантують подовження терміну між замінами оливи. Створена для змащування компресорів, що працюють у
важких експлуатаційних умовах.  Використання синтетичної основи PAO (поліалфаолефінів), гарантує особливу
термічну стабільність і опірність до окислення, завдяки чому олія може працювати за високих температур та
високого навантаження.

Характеризується:
• Низьким рівнем виділення опадів гарантуючи роботу в чистоті.
• Дуже високою термооксидативною стабільністю.
• Особливими мастильними властивостями.
• Дуже хорошою здатністю виділення води із системи.
• Дуже хорошими антикорозійними та антипінними властивостями.

Застосування:

Синтетична олива CORALIA PE 46 призначена для змащування:
• Пластинчато роторних компресорів.
• Гвинтових повітряних компресорів (наприклад: переносних компресорів, які використовуються в
будівництві та залізничній промисловості).

Фізичні та хімічні властивості:

ПРИМІТКА:
Вищевказані значення фізико-хімічних 
параметрів є типовими величинами. 
Фактичні значення вказані в сертифікатах 
якості, що додаються до кожної партії 
продукту
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МАСТИЛА ДЛЯ ГАЗОВИХ І 
ПОВІТРЯНИХ КОМПРЕСОРІВ

Параметри Один. Типові
значення

Кінематична в'язкість при температурі 40oC мм2/ с 44,3
Індикатор в'язкості 140
Температура плинності o C 52
Температура займання o C 260
Виділення повітря хв. <1
Здатність до деемульгації хв. 10
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