
 
 

 

“BIO SINTH ISO 46” 
 

MIDLAND “BIO SINTH ISO 46” е напълно синтетично, биологично 

бързо разграждащо се хидравлично масло, отговарящо на високи 

изисквания. Разработено е на базата на обогатен естер. 

Особените качества на основната съставка на продукта са добра 

издръжливост при студени температури, висок вискозитетен индекс и 

отлични смазочни качества. Грижливо подбрана комбинация от 

допълнителни компоненти придава на крайния продукт допълнителна 

стабилност при стареене, добра защита от корозия и анти-износващи 

качества. 

   

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА 

 

 биологично разграждане от 67% за 21 дни (OECD 301B) 

 хидравлично масло с многостранни приложения за целогодишна 

употреба, покрива съществено и класите от ISO VG 32 до 68 

 поносимост към уплътнения 

 без залепване и осмоляване на хидравличната система 

 много добри качества при ниски температури с точка на замръзване 

под -40°C 

 отличната стабилност при стареене предполага екстремно дълги 

периоди на ползване 

 напълно синтетичен продукт, неразтворим във вода 

 може да бъде смесвано с други минерални, синтетични или 

растителни хидравлични масла 

 предпазва от корозия и износване 

 



СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

DIN ISO 15380 HEES • HVLP DIN 51524 Part 2/3 • Swedish Standard SS 

15 54 34 • VDMA 24568 

 

БИОЛОГИЧНА РАЗТВОРИМОСТ            

OECD 301B >67% за 21 дни 

 

 

Преминаване към „BIO SINTH“ 

 

При преминаването към „BIO SINTH“ се препоръчва да се скъси първият 

интервал на смяна на маслото. С това биват отстранени остатъците от 

старото масло, като по този начин предимствата на пълната биологична 

разтворимост влизат по-бързо в действие. 

 

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ 

Плътност кг./л.                                                       0.948 

Вискозитет cst при 40°C                                       46 

Вискозитет cst при 100°C                                      9 

Вискозитетен индекс (VI)                                     181 

Температура на течливост °C                               -45 

Пламна температура °C                                        270 

         

ОПАКОВКИ 

 

  
 

1/1 варел 180 кг. /190 литра/ 

¼ варел 54 кг. /57 литра/  

Кофа 25 литра 

 

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ  

 

Да се предотвратява образуването на аерозол! Заплаха за водата и почвата. 

Да се предпазва отдопир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален 

отпадък. Използваното масло води до заболяване на кожата. 

 
 


