Product gegevens

Syntrans Transaxle 75W-90
Manuele transmissieolie - Transaxle

Omschrijving
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 is een volsynthetische 75W-90 transmissieolie ontworpen voor
verbeterde EP prestaties in vergelijking met een conventionele GL-4 vloeistof in combinatie met
synchromesh verdraagzaamheid. Het is goedgekeurd volgens VW501.50 en is geschikt voor gebruik in
transaxles, handgeschakelde versnellingsbakken, tussenbakken en eindaandrijvingen waar een API GL4
smeermiddel wordt voorgeschreven.

Voordelen

Uitstekende antislijtage / EP en synchronisatie prestaties maakt het ideaal voor gebruik in
transaxles.
Uitstekend schakelcomfort, vooral bij lage temperaturen.
Lagere olietemperatuur tijdens gebruik, verlengt de olie- en transmissielevensduur en geeft
brandstof efficiency / vermindering van de uitstoot.
Zeer goede hoogtemperatuur stabiliteit geeft uitstekende transmissiereinheid en verlengd de
levensduur van smeermiddel en transmissie.

Typische eigenschappen
Naam

Methode

Eenheid

Syntrans Transaxle

Uiterlijk

Visueel

-

Helder, doorzichtig

Stolpunt

DIN-ISO 3016

°C

-54

Dichtheid bij 15°C

DIN EN ISO 12185

g/ml

0,866

Kinematische viscositeit, 100°C

ASTM D445

mm²/s

14,8

Viscositeit, Brookfield bij -40°C

DIN 51398

mPa.s (cP)

< 50.000

Vlampunt, COC

DIN-ISO 2592

°C

210

Kinematische viscositeit, 40°C

ASTM D445

mm²/s

78

Viscositeitsindex

ISO 2909

-

195
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Product prestatie claims
API GL-4+
VW 501.50

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.
BP Europa S.E. - BP Nederland , Rivium Boulevard 301 , 2909 LK Capelle a/d Ijssel , Postbus 1131 , 3000 BC , Rotterdam
+31 (010) 249 44 44
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