Product gegevens

Castrol A747
Racing olie

Omschrijving
Castrol A747 is een laag as, synthetisch smeermiddel speciaal ontwikkeld voor gebruik in multi-cilinder,
watergekoelde tweetakt motoren van wegrace machines, waar neerslag controle in de
verbrandingskamer essentieel is.
Castrol A747 waarborgt een perfecte smering en bevat speciale toevoegingen om te voorkomen
dat gasschuiven vastklemmen bij gebruik onder vochtige weersomstandigheden en kan worden gebruikt
in brandstof / olie mengverhouding tot 40:1.

Toepassingen
Castrol A747 is enkel bedoeld voor race doeleinden. Het is niet geschikt voor Autolube systemen en mag
niet gemengd met andere olie zoals minerale, plantaardige of synthetische.
Verpakkingen niet blootstellen aan temperaturen onder 0°C

Voordelen
Castrol A747:
Biedt uitstekende smerende eigenschappen bij hoge snelheden / hoge temperaturen
Zorgt voor een optimale reinheid van de zuiger en verbrandingskamer
Voorkomt verkleven / klemmen van de gasschuif onder vochtige omstandigheden
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Typische eigenschappen
Naam

Methode

Eenheid Castrol A747

Dichtheid bij 15°C, Relatief

ASTM D4052

g/ml

0,93

Kinematische viscositeit, 100°C

ASTM D445

mm²/s

19,7

Stolpunt

ASTM D97

°C

-21

Kinematische viscositeit, 40°C

ASTM D445

mm²/s

178

Viscositeitsindex

ASTM D2270

None

127

Product prestatie claims
API TC

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
www.castrol.nl
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