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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO PARAFFINIC PROCESS OIL 70P (GROUP I) 

 
ОПИС ПРОДУКТУ 

SUNOCO PARAFFINIC PROCESS OIL 70P (GROUP I) — це парафінова гідроочищена/ 
депарафінизована розчинником технологічна олива. Цей продукт преміум-класу є оливою 
з високим індексом в'язкості, яка демонструє виняткову стійкість до окиснення, низьку 
летючість і високу термічну стабільність. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

• Висока стійкість до утворення емульсії. 
• Видатна стабільність. 

• Сумісна з іншими оливами на мінеральній основі.  
 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Олива SUNOCO PARAFFINIC PROCESS OIL 70P (GROUP I) рекомендується для багатьох 
циркуляційних систем або для змащування циліндрів і ходових частин одноступінчастих 
компресорів. 

 

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

  

Код продукту 1143 

Властивості PARAFFINIC PROCESS OIL 70P 

Зовнішній вигляд Прозорий та світлий 

Колір L0,5 

Густина @15 °С, kg/m3 835,3 

Густина, °API 34,7 

В'язкість, cSt @40 °C 11,1 

В'язкість, cSt @100 °C 2,77 

Індекс в’язкості 87 

Температура спалаху, °C (°F) 179 (355) 

Температура застигання, °C (°F) -18 (0) 
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ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або 
сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. 
Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим 
мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення 
або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової 
інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS). 
 

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна 
інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на 
підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов’язаний ознайомитися з 
посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в’язкості та 
специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.  
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