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Productinformatie

CASTROL ALPHASYN PG
Synthetische tandwielolie

Producttype
Castrol Alphasyn™ PG is een serie topkwaliteit synthetische oliën op basis van polyalkyleenglycol 
(PAG) met anti-oxidanten, EP (Extreme Pressure) en roestwerende toevoegingen met hoge 
thermische stabiliteit.

Toepassing
Castrol Alphasyn PG is ontwikkeld voor vertragingskasten waar de lage wrijvingscoëfficient een hoog 
rendement geeft en dus een lager energieverbruik en een lagere bedrijfstemperatuur. Dit is vooral 
belangrijk bij toepassingen met veel glijdende wrijving zoals wormwielaandrijvingen.
Het gebruik van PAG basisolie geeft een inherent hoge viscositeitsindex (VI) en een laag stolpunt 
waardoor de olie geschikt is voor gebruik over een breed temperatuurbereik.  Alphasyn PG voldoet 
aan de eisen van de meeste machines waar een vloeistof op basis van PAG is toegestaan.

Voordelen
• Lage wrijvingscoëfficient geeft minder energieverbruik en lagere bedrijfstemperatuur en langere 

levensduur van de olie.
• Goede oxidatie en thermische stabiliteit geeft betrouwbare werking en lange levensduur en minder 

onderhoudsbeurten in vergelijking met minerale olie.
• Inherent hoge VI waardoor het product geschikt is voor gebruik over een breed temperatuurbereik.
• Hoge belastbaarheid en goede bescherming tegen slijtage geeft minder onderhoud.



IND/HS 1559.01 Q 08

CASTROL ALPHASYN PG
Synthetische tandwielolie

Productspecificaties : Castrol Alphasyn PG 150 220 320 460

Dichtheid bij 15 °C in  kg/m³ ISO 12185 1050 1060 1060 1060

Kin. Viscositeit @   40 °C in mm²/s ISO 3104 150 220 320 460

Kin. Viscositeit @ 100 °C in mm²/s ISO 3104 28 40 56 80 

Viscositeitsindex ISO 2909 225 235 240 255

Vlampunt (PMC) in °C ISO 2719 210 210 210 210

Stolpunt  in °C ISO 3016 - 39 - 39 - 36 - 36

Schuimtest Seq.1 in ml ISO 6247 10/0 10/0 10/0 10/0

Corrosietest (24 h gedist.water) ISO 7210 pass pass pass pass

FZG fail stage (A/8,3/90) DIN 51354 - - >12 >12

Timken OK load in lbs ASTM D2782 65 70 80 85

De bovenstaande waarden zijn typerend bij normale productietoleranties en vormen geenszins een specificatie.

Aanvullende informatie:
Normale industriële lakken zijn niet bestand tegen deze smeermiddelen.  Tandwielkasten behoren 
inwendig ongelakt te blijven. Wel geschikt is tweecomponentenlak zoals epoxy hars. Oppassen dat 
de afdichtingsmaterialen bestand zijn tegen deze smeermiddelen. Aanbevolen materialen zijn nitril 
rubber (NBR), silicone (VMQ), fluor-silicone rubber (FMQ) en fluoro-elastomeer (FKM).  Ongeschikte 
materialen zullen waarschijnlijk krimpen of zwellen en dit geeft daardoor lekkage of de afdichting 
bezwijkt. Deze olie is niet mengbaar met minerale olie.

Alle mogelijke zorg is betracht om zeker te stellen dat de informatie op dit document correct is ten tijde van printen. Hierin kunnen afwijkingen 
voorkomen door wijziging in productie, formulatie en/of goedkeuring van het product en/of wijziging in de huidige stand van de techniek na 
uitgave van dit blad. Aan de inhoud van dit document kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

Castrol Industrial is een divisie van BP.  Castrol Industrial is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel ten gevolge van abnormaal gebruik 
van het materiaal, het niet in acht nemen van de aanbevelingen of enig risico samenhangend met de aard van het materiaal .
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