
Product gegevens

Castrol Duratec MX
Gasmotorolie

Omschrijving
Castrol Duratec MX is een gasmotorolie SAE 40 op basis van minerale olie, het bevat geen zink of fosfor.

Toepassing
Castrol Duratec MX is ontwikkelt voor gebruik in zowel vonkontstekings- en dual-fuel gasmotoren. Het is speciaal
ontwikkeld voor gebruik in viertakt motoren met matig tot hoog toerental welke draaien op agressief stortgas en andere
zure brandstoffen. Het additiefsysteem met matig asgetal biedt bescherming tegen klepslijtage met behoud reinheid
van de verbrandingsruimte en de turbocharger.
Duratec MX geeft een hoge bescherming tegen corrosie en slijtage welke in dergelijke toepassingen veroorzaakt wordt
door de hoge concentraties van halogenen en zwavelwaterstof.
 
Duratec MX is goedgekeurd door:
Jenbacher - Series 2 & 3 gasmotoren: Stortgas, vergister gas,
    riolering gastoepassingen (TA1000-1105 en TA1000-0125).
Deutz - Stortgas, vergister gas, riolering gastoepassingen.
Man Nutzfahrzeuge AG - Aardgas, stortgas, riolering gastoepassingen.
Guascor

Voordelen
Hoge weerstand tegen oxidatie en nitratie leidt tot een langere levensduur van de olie en
langere verversingsintervallen. Dit vermindert onderhoudskosten en stilstand.
Uitstekende anti-slijtage eigenschappen bieden een uitstekende bescherming tegen zuiger- en cilinderslijtage
en schuren.
Efficiënte neutralisatie van zure verbrandingsproducten uit stortgas biedt uitstekende weerstand tegen corrosie
door zuren.
Weinig afzettingen in de verbrandingsruimte of de turbocharger.
Langere levensduur bij gebruik met agressieve gassen.
Weinig afzettingen in carter en schonere exploitatie.
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Productspecificaties

Naam Methode Eenheden Duratec MX

SAE klasse   40

Uiterlijk Visueel - Helder transparante vloeistof

Dichtheid @ 15 °C ISO 12185 kg/m³ 890

Kinematische Viscositeit @ 100 °C ASTM D445 mm²/s 13

Kinematische Viscositeit @ 40 °C ASTM D445 mm²/s 124

Viscositeitsindex ASTM D2270 None 98

Total Base Number, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 7,2

Vlampunt, PMCC ASTM D93 °C 215

Stolpunt ASTM D97 °C -18

Asgetal ASTM D874 gew.% 0,7

Vlampunt COC ASTM D92 °C 258

Zink ADTM D4951 mg/kg (ppm) < 10

Fosfor ASTM D4951 mg/kg (ppm) < 10

Boor ASTM D4951 mg/kg (ppm) 150

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

Page 2 of 2


