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Productinformatie

CASTROL HYSPIN SPINDLE OIL
Minerale Spindelolie

Producttype

Castrol Hyspin Spindle Oil is een spindelolie vervaardigd van zeer stabiele minerale basisoliën en 
additieven die de oxidatiestabiliteit verhogen en roest- en schuimvorming tegengaan. 

Toepassing

Castrol Hyspin Spindle Oil is speciaal ontwikkeld voor snellopende spindels van o.a. 
gereedschapmachines en textielmachines en lagers met nauwe tot zeer nauwe passingen.

Hyspin Spindle Oil is ingedeeld als:
DIN 51502 classificatie - HL
ISO 6743/4 - Hydrauliek olie type HL
ISO 6743/2 - Spindel olie type FC

Hyspin Spindle Oil voldoet aan of overtreft de volgende industrie specificatie:
Cincinnati Lamb ( voorheen Milacron) P-62 (FC-10) - Spindel Olie 10

Eigenschappen en voordelen

• Verdraagzaam met elastomeren welke gewoonlijk gebruikt worden in statische en dynamische 
afdichtingen zoals nitrile, silicone en fluororubber (FKM).

• Goede thermische stabiliteit en weerstand tegen oxidatie zorgen voor een lange levensduur van de 
olie. Dankzij minimale afzettingen een schoner systeem en reduceert daarmee de kosten van 
smering.

• Goede bescherming van ijzer- en koperlegeringen waardoor de apparatuur in goede conditie blijft.
• Uitstekende waterafscheiding en weerstand tegen hydrolyse geven een langere levensduur van het 

smeermiddel en de apparatuur.
• Zeer weinig schuimvorming en dus betrouwbare smering ook onder omstandigheden met veel 

agitatie.
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Productspecificaties : Castrol Hyspin Spindle Oil E 5 10

ISO VG — 5 10

Dichtheid bij 15 °C in  kg/m³ ISO 12185 840 865

Kin. Viscositeit @   40 °C in mm²/s ISO 3104 4,9 10

Kin. Viscositeit @ 100 °C in mm²/s ISO 3104 1,9 2,6

Viscositeitsindex ISO 2909 — 86

Vlampunt (COC) in °C ISO 2592 114 154

Stolpunt in °C ISO 3016 - 39 -39

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

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.

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.

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 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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