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Productinformatie

CASTROL CALIBRATION OIL 4113
Kalibreervloeistof

Producttype
Castrol Calibration Oil 4113 is een kalibreervloeistof voor het kalibreren en spoelen van 
brandstofinspuitapparatuur. Het is samengesteld op basis van een reukloze minerale olie van een nauwe 
fractie en bevat roest- en corrosieinhibitoren en een effectieve antischuim dope.

Toepassing
Castrol Calibration Oil 4113 wordt vooral aanbevolen om te gebruiken in testbanken voor het kalibreren 
en spoelen van brandstofinspuitapparatuur, zowel in productie- als in service-afdelingen. Het is tevens 
uitermate geschikt om dieselapparatuur te reinigen voordat er gekalibreerd wordt. 
Door de uitstekende roestwerende eigenschappen is het niet nodig de vloeistof na het afstellen te 
verwijderen.
Castrol Calibration Oil 4113 voldoet aan de ISO norm 4113-1978 (E) en de SAE norm J 967D.

Eigenschappen en voordelen van Castrol Calibration Oil 4113
. Universele diesel kalibreervloeistof voor uniform testwerk,
. Zorgt voor maximum motorvermogen, correcte motorafstelling en een soepel lopende motor,
. Bevordert correcte brandstofopbrengst ten gunste van het brandstofverbruik,
. Constante kalibratie door afwezigheid van schuim,
. Goede corrosiebescherming veroorzaakt door inwerking van vocht en galvanische werking,
. Goede oxidatieweerstand tijdens opslag na kalibratie,
. Hoog vlampunt,
. Vrijwel reukloos,
. Vloeistof blijft homogeen bij temperatuurvariaties.

Opslag
Geadviseerd wordt deze bij voorkeur onderdak op te slaan. Wanneer men echter genoodzaakt is om de 
vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bondels onder het olieniveau, 
ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Tevens mogen de producten 
niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven de 60 °C, blootgesteld worden aan felle zon of aan 
temperaturen onder het vriespunt teneinde een achteruitgang in kwaliteit te voorkomen.

Gezondheid, veiligheid en milieu
Voor deze aspecten is een afzonderlijk Veiligheids Informatieblad beschikbaar met specifieke details 
inzake risico's, voorzorgs- en eerste hulp maatregelen. Tevens zijn de potentiële effecten van 
verontreiniging van het milieu  hierin omschreven en zijn aanwijzingen opgenomen voor de verwijdering 
van afgewerkt product. Lees voor het gebruik deze gegevens zodat verantwoord met dit product kan 
worden omgegaan.
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Productspecificaties : Test ISO 4113/SAE J 967D Castrol Calibration Oil 4113

Kin. viscositeit in mm²/s ASTM D 445 2,45-2,75 mm²/s (40 °C) 2,69
Dichtheid ASTM D 1298 0,820-0,830 (15 °C) 0,828
Kleur ASTM D 1500 3 max. 0,5
Corrosie koper ASTM D 310 3hr 100 °C/klas.1 goed
Corrosie staal ASTM D 665A geen roest (24 hr) goed
Galv. corrosie FSTM 5322.1 geen corr. (10 dgn) goed
Zwavel in gew.% ASTM D 129 0,4% gewicht max. 0,05
Vlampunt TAG in °C ASTM D 56 75 °C min. 105
Verontreiniging ASTM D 2273 0,01% volume max. 0
Schuimneiging in ml. ASTM D 892 50ml.max. (24 °C) seq.1 30
Schuimstabiliteit in ml. ASTM D 892 0 ml. bij 24 °C seq.1 0
Roestbescherming ASTM D 1748 5 v/d 6 vlakken goed 50 hr. goed
Vlokpunt in °C ASTM D 2500 -10 °C max. -20
Aromatische comp. in % ASTM D 2140 20 % CA 11

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

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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