
Product gegevens

Duratec L
Gasmotorolie

Omschrijving
Castrol Duratec L is een minerale gasmotorolie SAE 40 met een laag asgetal.

Toepassing
Duratec L is ontwikkeld voor op biogas werkende motoren waar een laag asgetal gewenst is. Het aangewende gas is
zo goed als vrij van agressieve componenten zoals halogenen en waterstofsulfide. Het detergent/dispersant
additievenpakket vermindert de vorming van afzettingen en verhoogt de weerstand tegen oxidatie van de olie.
Tegelijkertijd biedt het uitstekende bescherming tegen corrosie en weerstand tegen verzurende componenten door lang
handhaven van de TBN-waarde.
 
Duratec L is goedgekeurd door:
 
Jenbacher  - motortypes 2, 3 & 6 - gastypes klasse A, B & C (TI 1106- 1109)
Jenbacher  - motortype 4 - gastypes klasse A & B (TI 1106- 1109)
Rolls Royce Ulstein (toepassingen met aparte smering voor Turbo Chargers)
Wärtsilä 175 SG, 220 SG, 25 SG, 28 SG & 34 SG
Wärtsilä 32 DF & 50 DF voor Dual Fuel motoren die hoofdzakelijk op biogas draaien
 
Duratec L voldoet aan de eisen van of is geschikt voor gebruik in:
 
Perkins
Ruston
Caterpillar
Waukesha (installaties met normale koelmiddel temperatuer)

Voordelen
• Thermisch en oxidatief zeer stabiel; de langere levensduur van de olie verlengt de verversingstermijn met als gevolg
verminderde onderhoudskosten en verhoogde productiviteit.
• Biedt goede weerstand tegen corrosie ten gevolge van agressieve zuren.
• Vermindert afzettingen en houdt de motor langer schoon.
• De uitstekende anti-slijtage eigenschappen beschermen zuiger en cilinder tegen slijtage.
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Productspecificaties

Naam Methode Eenheden Duratec L

Uiterlijk Visueel - Heldere olie

SAE klasse -  40

Kinematische Viscositeit @40°C ISO 3104 mm²/s 124

Kinematische Viscositeit @100°C ISO 3104 mm²/s 13.0

Viscositeits Index ISO 2909 - 97

Dichtheid @15°C ASTM D4052 kg/m³ 890

Total Base Number, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 4.5

Boor, ppm ASTM D4951 mg/kg (ppm) 150

Vlampunt, PMCC ISO 2719 °C 220

Vlampunt, COC ISO 2592 °C 250

Stolpunt ASTM D5985 °C -18

Asgetal (gesulfateerd) ASTM D874 % wt 0.45

Fosfor ASTM D4951 mg/kg (ppm) 260

Zink ASTM D4951 mg/kg (ppm) 290

De bovenstaande waarden zijn typerend bij normale productietoleranties.

Opslag
Geadviseerd wordt dit product 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 ten einde een achteruitgang in kwaliteit te voorkomen.
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Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of
impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als
richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de
producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.
Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering
van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of
van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie
gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

NL: Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel , BE: Uitbreidingstraat 60-62 , 2600 Berchem/Antwerpen,
Tel +31 (0)10 249 44 34, Fax +31 (0)10 249 44 30, Tel +32 (0)3 286 62 10, Fax +32 (0)3 286 62 20,
www.castrol.com/industrial
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