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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO PARAFFINIC PROCESS OIL 350 

 

ОПИС ПРОДУКТУ 

SUNOCO PARAFFINIC PROCESS OIL 350 — це технологічна мінеральна олива селективної 
очистки з високим індексом в’язкості, яка може використовуватися в широкому спектрі 
застосувань. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

SUNOCO PARAFFINIC PROCESS OIL 350 – це світла олива з високим вмістом насичених 
вуглеводнів і низьким вмістом сірки. Олива має низьку летючість, що робить її придатною 

для використання як базовий компонент, розчинник та як технологічна олива. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ 

SUNOCO PARAFFINIC PROCESS OIL 350 — це парафінова олива, дистилят, що може 
використовуватися як технологічна олива, циркуляційна олива або олива для вакуумних 
насосів завдяки низькому вмісту ароматичних речовин. Вона також підходить для 
використання як недетергентний мастильний матеріал. 

 

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

  

КОД ПРОДУКТУ 1743 

Властивості PARAFFINIC PROCESS OIL 350 

В'язкість, cSt @40 °C 68 

В'язкість, SUS @100 °F 350 

Індекс в’язкості 95 

Температура спалаху, °C 225 

Температура застигання, °C -9 

Загальне кислотне число ( TAN), mg KОH/g <0,05 
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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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