
Product gegevens

Optigear™ Synthetic 800 Range
Synthetische tandwielkast olie

Omschrijving
Castrol Optigear Synthetic™ 800 synthetische tandwielolie (voorheen Tribol™ 800) is ontwikkeld voor gebruik in
zwaarbelaste tandwielkasten en lagers welke in een breed temperatuursgebied moeten werken. Speciaal bedoeld voor
lange levensduur van smeermiddel en machine bij hoge bedrijfstemperatuur.
 
De hoge prestaties van Optigear Synthetic 800 zijn mogelijk dankzij synthetische polyalkyleenglycol en zorgvuldig
gekozen toevoegingen. Daardoor heeft Optigear Synthetic 800 een hoge viscositeits index en is het thermisch stabiel en
verdraagzaam met de metalen en elastomeren welke gebruikelijk zijn in de machinebouw. Optigear Synthetic 800 is
mengbaar met water maar dankzij de corrosie remmers zal er geen corrosie ontstaan aan metalen onderdelen bij
kleine hoeveelheden water in de olie. De toevoegingen geven de olie superieure EP (extreme pressure)
eigenschappen.

Toepassing
De Optigear Synthetic 800 serie is speciaal geschikt voor het smeren van gesloten systemen en aandrijvingen bij hoge
gebruikstemperatuur of zware belasting. Hoewel Optigear Synthetic 800 geschikt is voor alle soorten lagers en
aandrijvingen, is het vooral effectief bij het beteugelen van slijtage en wrijving tussen glijdende vlakken zoals die
voorkomen in bijvoorbeeld wormvertragingen. Daarbij heeft het een hoge affiniteit tot koperlegeringen. Voorbeelden van
succesvolle toepassingen zijn papiermachines, veevoederpersen, kalanders, mengers, transportinstallaties,
windturbines enz.
 

Voordelen
Goed bestand tegen afschuiving. In minerale olie gebruikt men een toevoeging om de Viscositeits index te
verbeteren, deze kan door zware belasting afbreken waardoor de viscositeit en de VI teruglopen. Bijgevolg wordt
juist bij hoge temperatuur en zware belasting de olie te dun en ontstaat slijtage. Optigear Synthetic 800 heeft een
synthetische basisolie met van nature een hoge viscositeits index (VI) zodat er geen toevoegingen nodig zijn om
dit te bereiken. Daardoor zal de VI ook hoog blijven en dus zal de olie ook bij zware belasting blijven smeren.
Betere bescherming van onderdelen bij zware belasting. De verbeterde EP eigenschappen van Optigear
Synthetic 800 geven een veel betere bescherming dan minerale olie.
Zeer goede bescherming tegen slijtage juist bij extreme temperatuur wisselingen en onder zware belasting.
Het speciale pakket toevoegingen garandeert een goede corrosiebescherming van staal en gietijzer, zelfs in
aanwezigheid van water.
Geen aantasting van non-fero metalen dankzij de zorgvuldige keuze van de toevoegingen.
Geavanceerde Optigear Synthetic 800 toevoegingen vormen een film welke minder wrijving geeft en slijtage
beperkt. Daardoor krijgt men vooral bij wormaandrijvingen energiebesparing en zal de bedrijfstemperatuur
beduidend lager zijn.
Langere levensduur en verversingstermijn zijn mogelijk door de hoge weerstand tegen oxidatie en veroudering:
de onderhoudskosten zullen dalen.
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Productspecificaties

Productspecifikaties Methode eenh. 100 150 220 320 460 680 1000 1500 2200

ISO Viscositeitsgraad - - 100 150 220 320 460 680 1000 1500 2200

AGMA NUMBER - - 3EP 4EP 5EP 6EP 7EP 8EP 8EP - -

Dichtheid bij 15 °C
ASTM D4052 / ISO

12185
kg/m³ 1050 1060 1070 1074 1075 1070 1065 1060 1060

Viscositeit bij 40 °C
ASTM D445 / ISO

3104
mm²/s 100 150 220 320 460 680 1000 1500 2200

Viscositeit bij 100 °C
ASTM D445 / ISO

3104
mm²/s 18 26 34 50 72 102 155 230 350

Viscositeitsindex
ASTM D2270 / ISO

2909
- 205 210 215 230 240 250 275 290 320

Stolpunt
ASTM D97 / ISO

3016
°C
 

-45 -36 -33 -30 -30 -27 -24 -12 -14

Vlampunt
ASTM D92 / ISO

2592
°C 280 280 290 290 290 290 390 290 271

Koper corr. 3h @100°C
ASTM D130 / ISO

2160
 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a

Roest test A: gedest. water
ASTM D665A  / ISO

7120
- Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass

Vierkogel slijtvlak diam. DIN 51350- 3B mm 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27

FZG test - A/8.3/90 ISO 14635-1  >12 >12 >12 >12 >12 >12 >12 >12 >12

FZG Micropitting test @
60°C

FVA 54-7   - - >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10

Schuimtest
ASTM D892 / ISO

6247
ml/ml 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

 
Gebruikelijke fabrikage-specifikaties voorbehouden.
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Extra Informatie
Attentie
 
 
Optigear Synthetic 800 synthetische tandwielolie is mengbaar met water dus gemorste olie kan men opruimen met behulp van water,
echter afval product niet wegspoelen in het riool of oppervlaktewater. Daar Optigear Synthetic 800 niet met minerale olie mengbaar is,
verdient het aanbeveling het systeem of de aandrijving met spoelolie of verwarmde Optigear Synthetic 800 te reinigen. Om het optimale
resultaat te bereiken, mag het smeersysteem, dus reservoir, leidingen en pompen, geen verontreinigingen bevatten. Optigear Synthetic 800
tast de meeste afdichtingen niet aan (bijv. Viton, Nitril, Buna N (NBR). Optigear Synthetic 800 is niet verdraagzaam met neopreen
(polychloropreen), butadieen, mengpolymeren, styreenbutadiën, polystyreen of methacrylaat. De olie is niet agressief ten opzichte van 2
component machinelakken.

Dit product heette voorheen Tribol 800. De naam is in 2015 gewijzigd.
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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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