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Produsele AGIP ARNICA SX sunt fluide sintetice, formulate special pentru presele din 
industria materailelor ceramice. Sunt formulate dintr-o bază sintetică şi aditivi  
antioxidanţi, antirugină, antiuzură şi detergent-dispersanţi. Datorită rezistenţei deosebite 
la degradări oxidative, aceste produse asigură prelungirea duratei de utilizare în toate 
cazurile în care sunt folosite. 
 
Caracteristici ( valori tipice ) 
AGIP ARNICA SX  32 46 
Viscozitate cinematică la 40 °C mm²/s * 30 46 
Viscozitate cinematică la 100 °C mm²/s * 5,45 7,43 
Indice de viscozitate - 125 125 
Punct de inflamabilitate COC (vas deschis) °C 210 225 
Punct de curgere °C -36 -36 
Densitate la 15 °C kg/l 0,850 0,850 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes) 
 
Proprietăţi şi performanţe 
* Valoarea ridicată a indicelui de viscozitate asigură o minimă variaţie a viscozităţii 
uleiului cu temperatura, pe toată durata utilizării acestuia, indicele de viscozitate fiind o 
caracteristică intrinsecă a produsului (nu este obţinut prin aditivare). 
* Datorită valorii foarte scăzute a punctului de curgere, uleiurile  ARNICA SX pot fi 
folosite într-o gamă largă de aplicaţii industriale. 
* Buna stabilitate la oxidare asigură produselor durate de utilizare foarte lungi. 
* Uleiurile ARNICA SX , având o foarte bună stabilitate hidrolitică, împiedică formarea 
şlamului şi apariţia coroziunilor în prezenţa apei. 
* Bunele proprietăţi antiuzură asigură funcţionarea eficientă,  timp  îndelungat, a 
pompelor cu palete şi a tuturor organelor metalice, în mişcare, din circuitul hidraulic. 
* Suprafeţele metalice ale tuturor componentelor circuitului hidraulic sunt protejate 
efficient împotriva coroziunilor datorită aditivării corespunzatoare a produselor. 
* Prin proprietăţile detergent-dispersante pe care le posedă, aceste uleiuri menţin în 
suspensie impurităţile şi împiedică depunerea lor. 
 
Specificaţii şi aprobări 
Produsele AGIP ARNICA SX  îndeplinesc cerinţele de calitate ale specificaţiilor: 

- ISO-L-HV; 
- DIN 51524 /3 – HVLP D 
 

Utilizări 



Uleiurile AGIP ARNICA SX  sunt folosite, în special, pentru presele din industria 
materialelor ceramice, dar pot fi utilizate în toate sistemele hidraulice care necesită 
uleiuri cu proprietăţi detergent-dispersante. 
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