
Product gegevens

Duratec M
Gasmotorolie met gemiddeld sulfaataspercentage, SAE 40

Omschrijving
Castrol Duratec M is gasmotorolie op minerale basis met een gemiddeld sulfaataspercentage. 

Toepassing
Duratec M is toepasbaar in bougie-ontstekingsmotoren en gas-dieselmotoren (dual-fuel). Het is geformuleerd voor
toepassingen waarbij de OEM een 'medium ash' product vereist. Het detergerende / dispergerende additievensysteem
is speciaal ontworpen om de vorming van afzetting tegen te gaan. Duratec M heeft ook een verbeterde weerstand tegen
oxidatie en nitratie waardoor langere verversingsintervallen mogelijk zijn. Het biedt ook een uitstekende TBN retentie en
weerstand tegen corrosie.
 
Duratec M is goedgekeurd door:

Perkins (voorheen Dorman)
Guascor

 
Duratec M voldoet aan de eisen van / geschikt voor gebruik in: Waukesha (voor normale koelvloeistoftemperatuur
installaties)

Voordelen
Het sulfaatasgehalte beschermt kleppen en klepzittingen tegen inslaan.
Reduceert neerslag en houdt de motor schoon.
Hoge weerstand tegen oxidatie en nitratie leidt tot een langere levensduur van de olie en maakt verlengde
verversingsintervallen mogelijk. Dit vermindert onderhoudskosten en stilstand.
Uitstekende anti-slijtage eigenschappen biedt uitstekende bescherming van de motor.
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Productspecificaties

Test Methode Eenheden Duratec M

SAE klasse - - 40

Dichtheid bij 15°C ISO 12185 kg/m³ 890

Kinematische viscositeit 40°C ASTM D 445 mm²/s 124

Kinematische viscositeit 100°C ASTM D 445 mm²/s 13

Viscositeitsindex ISO 2909 - 97

Stolpunt ISO 3016 °C -18

Vlampunt, COC ISO 2592 °C 250

Total Base Number, TBN ISO 3771 mg KOH/g 7,2

Sulfaatas ISO 3987 %gew. 0,75

Subject to usual manufacturing tolerances

Opslag
Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om 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. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan
felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.
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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.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE - BP Belgium, Amocolaan 2, 2440 Geel, Belgie
Tel. +32 (0)2 860 811
www.castrol.com/industrial
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