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od 2001 roku
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Gwarancja i jakość. Są to zasady, którymi kierował się Errecom przez te wszystkie lata.
Od 2001 roku jesteśmy producentami doskonałych rozwiązań chemicznych dla systemów 
chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Jesteśmy tym, co produkujemy.
Kontrolujemy każdy proces i komponent, tak aby powstały produkty najwyższej jakości.
Jako firma europejska popieramy zaostrzone przepisy i protokoły, których celem jest 
zachowanie naszej planety: działamy, pracujemy i produkujemy w zielonej wizji, mając 
świadomość, że istnieją miejsca i wartości, które należy zachować.
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Badanie 
i Rozwój: 
badania stają 
się sercem 
firmy
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Od samego początku inwestujemy w rozwój naszego działu badań i rozwoju: 
zaawansowane maszyny, a przede wszystkim wysoko wykwalifikowana kadra to 
prawdziwe skarby laboratoriów Errecom.

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI. BADANIA. 
Znajomość systemów chłodzenia i klimatyzacji doprowadziła chemików Errecom do 
opracowania produktów, które zasadniczo rozwiązują problemy w wielu systemach 
chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Od dodatków do olejów jest bardzo krótka 
droga.
Nasze laboratoria opracowały ofertę produktów, która jest w stanie sprostać bardzo 
specyficznemu i szczegółowemu zapotrzebowaniu rynku, szybko przechodząc do 
projektowania specjalnych olejów do systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Nasze doświadczenie jest synonimem niezawodności, jakości i wiedzy.
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Oleje 
syntetyczne: 
tak czy nie?

Odpowiedź brzmi tak. Ale tylko te wysokiej jakości.
Nasz dział badań i rozwoju nieustannie bada poprawność działania systemów AC / R.
Z biegiem lat określono, co sprawia, że olej jest wydajny dla sprężarek pracujących w 
systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Produkcja olejów syntetycznych była słusznym wyborem.

Dlaczego?

W przeciwieństwie do olejów mineralnych, oleje syntetyczne gwarantują prawie nieobecny 
procent wilgoci, co zapewnia bardzo niskie występowanie pod względem tworzenia się 
kwasów.
Nasze oleje mają również wysoką odporność na utlenianie i są obecne z różnymi 
wskaźnikami lepkości (w celu zaspokojenia wszelkich potrzeb).
Co więcej, syntetyczny charakter naszych środków smarnych daje nam możliwość 
projektowania rozwiązań ad hoc, począwszy od zapotrzebowania poszczególnych 
zakładów oraz w przypadku nowych czynników chłodniczych wprowadzanych na rynek.
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Podstawowe plusy to również wyższa stabilność chemiczna i termiczna: te cechy 
zapewniają w rzeczywistości ograniczone tworzenie stałych i laminowanych osadów, które 
mogą osiadać w instalacji i zakłócać działanie kompresora. Wszystko to jest równoznaczne 
z dłuższą żywotnością sprężarki i mniejszą mocą wymaganą do tej samej pracy: jednym 
słowem, OSZCZĘDNOŚCI. 
Filozofia Errecom opiera się na kilku, ale solidnych koncepcjach. Oprócz jakości 
produkcyjnej Made in Italy, pracujemy w zielonej wizji, z nieustannym wyczuciem 
przyszłości: nasze syntetyczne oleje swoją formuła charakteryzują sie prawie zerowym 
wpływem na środowisko, a na pewno dużo mniej w porównaniu z olejem mineralnym (nie 
tylko pod względem procesu produkcyjnego, ale także mówiąc o zbyciu po zakończeniu 
okresu użytkowania produktu oraz w przypadku przypadkowego rozlania).

Przypomnijmy:
• Niższa wilgotność = mniejsze tworzenie kwasów = mniejsze ryzyko uszkodzenia 
kompresora;
• Wysoka odporność na utlenianie;
• Wiele wskaźników lepkości;
• Możliwość kalibracji formuł olejowych;
• Wyższa stabilność chemiczna i termiczna = wyższe oszczędności;
• Mniejsza ilość zanieczyszczeń oraz mniejszy wpływ na środowisko.
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POE-PAG-PAO 
Świat smarowania ostatnio zainwestował w specjalizację, aby sprostać potrzebom różnych 
rynków oraz wielu nowych rodzajów czynników chłodniczych.
Cechy te charakteryzują naszą produkcję olejów: najpierw rozważamy system i jego 
specyfikacje, a także używaną mieszankę gazów lub czynników chłodniczych.

Na rynku jest kilka rodzin syntetycznych środków smarnych: POE, PAG i PAO (zawsze 
zaleca się użycie sugerowanego przez producenta oleju chłodniczego).

Zastosowanie.
POE – Estry poliolowe (POE) charakteryzują się doskonałą smarownością i zmniejszoną 
rozpuszczalnością. Te cechy pozwalają na stosowanie smarów o niskiej lepkości z 
węglowodorami. Smary POE są używane w branży HVAC&R.

PAG – jest olejem w sektorze motoryzacyjnym, w szczególności z gazem chłodniczym 
R134a. Producenci R134a podkreślają, istotną zmianę mieszalności czynnika z olejem 
pod katem rodzaju oleju jaki zostanie zastosowany.
PAG jest wybierany dla systemów klimatyzacji pojazdów ze względu na lepszą 
kompatybilność. W przypadku wymiany sprężarki system pracujący z PAG jest łatwiejszy 
do przepłukania dzięki zmniejszonej dyspersji tego środka smarnego. W ten sposób 
koszty utrzymania są jeszcze mniejsze.
Zatem tak jak wskazali to producenci, nie ma korzyści z używania innych olejów do 
zastosowań motoryzacyjnych.

PAO – Oleje PAO są stabilnymi roztworami, dlatego są kompatybilne z większością 
tworzyw sztucznych i elastomerów. Są one używane głównie jako dodatek do olejów PAG 
do zastosowań motoryzacyjnych. 



13Niniejsza publikacja stanowi wyłączne prawo firmy Errecom s.r.l., która zabrania kopiowania i przetwarzania treści bez jej wyraźnej zgody. Dołożono wszelkich starań, aby ceny i informacje były poprawne w momencie publikacji, jednak 
Errecom s.r.l. nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Errecom s.r.l. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

P
O

E
 - 

P
A

G
 - 

P
A

O

Double-end-capped
VS

Single-end-capped

Olej PAG jest polimerem z łańcuchem składającym się z jednego połączenia przez grupę 
hydroksylową (OH).
Połączenia OH pozostają wolne, co pozwala na zachowanie polarności grupy hydroksylowej. 
Połączenia te mogą być chronione (zakończone) różnymi cząsteczkami organicznymi. 
Wybór liczby i rodzaju zakończeń (jeśli jest obecny) nadaje różnych właściwości smarnych.
Zabezpieczenie obu zakończeń (technologia double-end-capped) zmniejsza 
powinowactwo do wody, higroskopijność oraz tendencję do utleniania. Oleje z podwójną 
końcówką są zatem bardziej stabilne: nie przenoszą wilgoci i kwasów w układzie, a także 
zmniejszają ryzyko korozji.
Firma Errecom opracowała najlepsze technologiczne rozwiązania dla czynników 
chłodniczych R134a, a następnie dla R1234yf i CO2, aby stale poprawiać stabilność i 
wydajność swoich produktów smarujących.
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Lepkość kinematyczna: oleje chłodnicze (jak również wszystkie oleje) są klasyfikowane 
na podstawie ich lepkości kinematycznej zgodnie z ISO Kinematic Viscosity.
Lepkość (taka jak gęstość) jest cechą chemiczno-fizyczną, która zależy od temperatury. 
Temperatura odniesienia wynosi 40°C, a jednostką miary jest m2/s, ale stosowane są 
również metody cSt i mm2/s.
Każdą lepkość ISO określa lepkość kinematyczna w 40°C, z odchyleniem +/- 10% od 
wartości ISO.
Lepkość zapewnia wskaźnik grubości utworzonej przez środek smarujący filmu olejowego, 
a w konsekwencji uzyskanej wytrzymałości oleju. Lepkość ma tendencję do obniżania 
się wraz ze wzrostem temperatury: ten spadek jest znacznie większy przy wyższych 
wskaźnikach lepkości.
Wskaźnik lepkości opisuje doskonale zależność od temperatury i jest obliczany zgodnie 
ze stosunkiem lepkości kinematycznej w 40°C do 100°C. Wymagana jest dostatecznie 
wysoka lepkość, aby utworzyć warstwę smarującą w łożysku i cylindrze sprężarki.
Jednak w tym samym obwodzie czynnika chłodniczego olej musi mieć najniższą możliwą 
lepkość.
Oleje chłodnicze o różnej lepkości stosowane są w zależności od rodzaju sprężarki i 
zastosowania. Optymalną lepkość zwykle określa producent sprężarki.
Informacje te są jednak niewystarczające do oceny przydatności oleju w niektórych 
zastosowaniach. Kolejnym decydującym czynnikiem jest zachowanie niektórych środków 
smarnych na wykresach Daniela: wykres pokazuje, w jaki sposób czynnik chłodniczy i olej 
są kompatybilne.
Konieczne jest sprawdzenie pakietu dodatków (nawet bardziej niż samej bazy olejowej) 
przed sprawdzeniem tych czynników.

Właściwości 
chemiczne i fizyczne 
olejów chłodniczych:
Przewodnik po wiedzy na 
temat olejów do sprężarek
AC/R
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Temperatura zapłonu to minimalna temperatura, w której płomień wytwarza opary 
olejowe. Jest określany metodą ASTM-D 9 i jest parametrem pośrednim, przydatnym do 
poznania ciśnienia pary olejowej.
 
Gęstość określa masę płynu w stosunku do jego objętości. Smar chłodzący jest zwykle 
scharakteryzowany w temperaturze 15°C.
Gęstość wyrażana jest w gramach na centymetr sześcienny (g /cm3), a metodą odniesienia 
jest ASTM-D4052. Gęstość oleju zależy silnie od temperatury samego oleju: objętość 
faktycznie rośnie wraz ze wzrostem temperatury.

Zawartość wody określa się metodą Karla Fischera (ppm = części na milion) za pomocą 
kulometru ASTM-E1064. Poziom wody w olejach chłodniczych musi być bardzo niski w 
porównaniu do innych olejów. W sektorze HVAC&R oleje traktowane są jako bezwodne (z 
dodatkiem środków odwadniających).

Całkowita kwasowość określa ilość kwasu w oleju, ponieważ kwas może powodować 
korozję materiałów, z którymi się styka. Wysokie poziomy kwasowości powstające w wyniku 
utleniania, hydrolizy lub starzenia się, są wysoce niepożądane dla pracy kompresora.
Całkowita kwasowość jest wyrażona w mg KOH/g, jest identyfikowana jako całkowita 
liczba kwasowa (całkowita liczba kwasu  TAN) i określona metodą ASTM D-974.
Olej chłodniczy musi mieć bardzo niski poziom kwasów w porównaniu z innymi olejami: 
wartość ta musi wynosić około <0,1 mg KOH /g. 

Temperatura płynięcia wyraża najniższą temperaturę, w której olej pozostaje w dalszym 
ciągu płynny i dlatego określa najniższą temperaturę, w której ten olej może być używany. 
Ten czynnik ma kluczowe znaczenie przy wyborze środka smarującego.
Temperaturę krzepnięcia określa się zgodnie z ASTM-D 97. 
Procentowy udział czynnika chłodniczego rozpuszczonego w środku smarującym ma 
znaczący wpływ na tą cechę, ponieważ zmniejsza punkt krzepnięcia. Oszacowanie ilości 
czynnika chłodniczego, który rozpuszcza się wraz z substancją smarującą, dokonuje się 
za pomocą wykresu, znanego jako wykres Daniela. 

TABELA LEPKOŚCI DIN51519

Lepkość ISO Lepkość przy 
40°C [mm2/s]                     Granica Lepkości

Nominalna Średni zakres Minimum     Maximum
ISO VG 2 2.2 1.98 2.42
ISO VG 3 3.2 2.88 3.52
ISO VG 5 4.6 4.14 5.06
ISO VG 7 6.8 6.12 7.48
ISO VG 10 10 9.00 11
ISO VG 15 15 13.50 16.5
ISO VG 22 22 19.80 24.2
ISO VG 32 32 28.80 35.2
ISO VG 46 46 41.40 50.6
ISO VG 68 68 61.20 74.8
ISO VG 100 100 90 110
ISO VG 150 150 135 165
ISO VG 220 220 198 242
ISO VG 320 320 288 352
ISO VG 460 460 414 506
ISO VG 680 680 612 748
ISO VG 1000 1000 900 1100
ISO VG 2200 2200 1,980 2420
ISO VG 3200 3200 2,880 3520
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Barwa jest specyficzna cechą i może zmieniać się pomiędzy krystalicznie czystym APHA 
0 i ciemnobrązowym APHA 500. Jest określana zgodnie z ASTM-D1209. Zmiany te mogą 
być związane z rodzajem dodatku stosowanego do bazy oleju (w przypadku nowych 
olejów) lub z obecnością zanieczyszczeń (w przypadku olejów odpadowych).

Mieszalność z czynnikami chłodniczymi: mieszalność środków smarnych z różnymi 
czynnikami chłodniczymi analizowana jest w różnych temperaturach, dla różnych wartości 
procentowych środka smarnego w samym środku chłodniczym.
Jest to podstawowy parametr do prognozowania transportu oleju przez gaz chłodniczy 
w systemie i wydajności samego systemu. Faza separacji może prowadzić do wadliwego 
działania i utraty wydajności systemu, z mniejszą wymianą ciepła, niedostatecznym 
powrotem oleju do sprężarki (z powodu niewystarczającego smarowania) aż do zatarcia 
sprężarki.

Kompatybilność Czynnika i Oleju:  decydującym dla środka smarującego jest jego 
kompatybilność z czynnikami chłodniczymi dostępnymi na rynku oraz kompatybilność 
mieszaniny czynnika  i oleju z materiałami wchodzącymi w skład układu (takimi jak miedź, 
aluminium i stal). Ta kompatybilność musi być stała, nawet przy wysokich temperaturach 
i ciśnieniach (są to wartości, które symulują warunki krytyczne dla instalacji chłodniczej).

Stabilność chemiczna: środek smarujący musi być stabilny pod wieloma względami, 
aby nadawał się do zastosowań chłodniczych. W szczególności jego stabilność musi być 
doskonała poziomu wilgoci, pH , utleniania oraz powinien mieć bardzo mały katalizator 
resztkowy. Obecność resztkowego katalizatora (nawet w bardzo małych ilościach) 
może krytycznie  zmniejszyć stabilność środka smarującego. Wilgoć jest szczególnie 
szkodliwa dla syntetycznych olejów POE i PAG, które są silnie higroskopijne i muszą być 
dobrze kontrolowane pod katem wilgoci. Poprzez tworzenie kwasów hydrohalogenowych 
i węglowych wilgoć może sprzyjać rozkładowi czynników chłodniczych. Może to 
spowodować korozję układu, uwalniając tlenki metali, które wzmacniają rozkład czynnika 
chłodniczego i oleju. Prawidłowo zsyntetyzowany olej i dodatek muszą wykazywać dużą 
odporność na te czynniki.
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Stabilność termiczna: wysokie temperatury przyspieszają reakcje rozkładu czynników i 
olejów. Doskonała odporność na starzenie termiczne jest zatem jedną z kluczowych cech 
oleju, którą musi producent zachować w szczególności. Niestabilność przyspiesza również 
działanie reakcji chemicznych, sprzyjając rozpadom z powodu wilgoci, kwasowości oraz 
obecności pozostałości tlenków matali.

Przykład zachowania olejów Errecom z czynnikiem R134a
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POE to syntetyczne oleje o wysokiej stabilności chemicznej i termicznej.
Ze względu na dobrą mieszalność z czynnikami chłodniczymi są najlepszym wyborem 
do zastosowań z HFC / FC, takich jak R134a, R404A, R407C. Oleje POE są również 
kompatybilne z węglowodorami, takimi jak propan R290 i propylen R1270. Ponadto, nasza 
oferta dodatków zawsze się rozwija: Olej POE firmy Errecom jest również najlepszym 
rozwiązaniem do zastosowań z HFO nowej generacji takich jak R1234yf i R1234ze, które 
są najnowszymi czynnikami.
Wysoki wskaźnik lepkości zapewnia doskonałą płynność w niskich temperaturach i 
stabilny film w wysokich temperaturach, co potwierdza maksymalną wydajność w każdych 
warunkach pracy.
Wyznaczone cele w zakresie opracowania nowych olejów chłodniczych Errecom to:
• Doskonała zdolność smarowania;
• Stabilność hydrolityczna;
• Wysoka kompatybilność z materiałami wszelkiego rodzaju systemów, zarówno nowych, 
jak i starych (z ciągłą uwagą na ich ewolucję w czasie);
• Doskonałe właściwości w niskiej temperaturze;
• Electrical isolation;
• Niska toksyczność i wysoka biodegradowalność, zawsze zgodnie z naszymi zasadami  
zielonej filozofii; 
• Zredukowana higroskopijność i dodatek przeciwwilgociowy;
• Wysoka stabilność termiczna do utleniania; 
• Wysoka wydajność rozpuszczalności z czynnikami chłodniczymi;
• Optymalna mieszalność z czynnikami chłodniczymi.
Doświadczenie firmy Errecom w opracowywaniu wszechstronnych i dostosowywanych do 
potrzeb pakietów dodatków oraz korzystanie z najbardziej innowacyjnych i przyjaznych 
dla środowiska surowców doprowadziło do jednego z najlepszych olejów chłodniczych 
dostępnych obecnie na rynku.
Syntetyczne oleje POE firmy Errecom , we wszystkich indeksach lepkości, składają się 
z mieszaniny estrów, polioli i dodatków opracowanych specjalnie dla lepszej smarności, 
stabilności chemicznej i termicznej oraz doskonałej ochrony przed zużyciem elementów 
systemu AC/R. 
Dzięki badaniom i całkowitemu usunięciu katalizatorów polimeryzacji, olej POE firmy 
Errecom jest jednym z bardziej stabilnych i mniej reaktywnych produktów w systemach z 
olejami POE.
 

Koncepcja Olejów według Errecom
Oferta olejowa firmy Errecom koncentruje się głównie na nowych mieszankach 
koncepcyjnych: olejach syntetycznych, które zapewniają niski wpływ na środowisko, niski 
pobór mocy do pracy i wysokie osiągi systemu w celu zmniejszenia ostatecznych kosztów.

POE
Polyol Ester
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Oleje do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych
Oleje POE

Metoda referencyjnaWARTOŚĆMetoda i jednostka odniesienia              

22INDEKS ISO
ASTM-D44522Lepkość kinematyczna przy @ 40°C (cSt)
ASTM-D4454,1Lepkość kinematyczna przy @ 100°C (cSt)

ASTM-D227082Indeks Lepkości
ASTM-D 97-54Temperatura płynięcia (°C)
ASTM-D 92198Temperatura zapłonu  (°C)

ASTM-D40520,935Gęstość w @ 15°C (g/cm³)
ASTM-E106424Zawartość wilgoci (ppm)
ASTM-D 974<0,03Całkowita kwasowość (mg KOH/g)
ASTM-D120922Kolor  (APHA)

IM<0,02Pozostałość katalizatora reakcyjnego (ppm)

OLEJ POE 22

Metoda referencyjnaWARTOŚĆMetoda i jednostka odniesienia              

32INDEKS ISO
ASTM-D44532Lepkość kinematyczna przy @ 40°C (cSt)
ASTM-D4455,3Lepkość kinematyczna przy @ 100°C (cSt)

ASTM-D227094Indeks Lepkości
ASTM-D 97-48Temperatura płynięcia (°C)
ASTM-D 92215Temperatura zapłonu  (°C)

ASTM-D40520,938Gęstość w @ 15°C (g/cm³)
ASTM-E106423Zawartość wilgoci (ppm)
ASTM-D 974<0,02Całkowita kwasowość (mg KOH/g)
ASTM-D120920Kolor  (APHA)

IM<0,02Pozostałość katalizatora reakcyjnego (ppm)

OLEJ POE 32

Metoda referencyjnaWARTOŚĆMetoda i jednostka odniesienia              

46INDEKS ISO
ASTM-D44546Lepkość kinematyczna przy @ 40°C (cSt)
ASTM-D4457,3Lepkość kinematyczna przy @ 100°C (cSt)

ASTM-D227093Indeks Lepkości
ASTM-D 97-45Temperatura płynięcia (°C)
ASTM-D 92235Temperatura zapłonu  (°C)

ASTM-D40520,939Gęstość w @ 15°C (g/cm³)
ASTM-E106421Zawartość wilgoci (ppm)
ASTM-D 974<0,02Całkowita kwasowość (mg KOH/g)
ASTM-D120920Kolor  (APHA)

IM<0,02Pozostałość katalizatora reakcyjnego (ppm)

OLEJ POE 46
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Metoda referencyjnaWARTOŚĆMetoda i jednostka odniesienia              

100INDEKS ISO
ASTM-D445100Lepkość kinematyczna przy @ 40°C (cSt)
ASTM-D44511,9Lepkość kinematyczna przy @ 100°C (cSt)

ASTM-D2270108Indeks Lepkości
ASTM-D 97-42Temperatura płynięcia (°C)
ASTM-D 92270Temperatura zapłonu  (°C)

ASTM-D40520,975Gęstość w @ 15°C (g/cm³)
ASTM-E106422Zawartość wilgoci (ppm)
ASTM-D 974<0,02Całkowita kwasowość (mg KOH/g)
ASTM-D120999Kolor  (APHA)

IM<0,02Pozostałość katalizatora reakcyjnego (ppm)

Metoda referencyjnaWARTOŚĆMetoda i jednostka odniesienia              

170INDEKS ISO
ASTM-D445170Lepkość kinematyczna przy @ 40°C (cSt)
ASTM-D44516,3Lepkość kinematyczna przy @ 100°C (cSt)

ASTM-D2270101Indeks Lepkości
ASTM-D 97-33Temperatura płynięcia (°C)
ASTM-D 92280Temperatura zapłonu  (°C)

ASTM-D40520,971Gęstość w @ 15°C (g/cm³)
ASTM-E106422Zawartość wilgoci (ppm)
ASTM-D 974<0,02Całkowita kwasowość (mg KOH/g)
ASTM-D120999Kolor  (APHA)

IM<0,02Pozostałość katalizatora reakcyjnego (ppm)
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Metoda referencyjnaWARTOŚĆMetoda i jednostka odniesienia              

55INDEKS ISO
ASTM-D44555Lepkość kinematyczna przy @ 40°C (cSt)
ASTM-D4457,9Lepkość kinematyczna przy @ 100°C (cSt)

ASTM-D227093Indeks Lepkości
ASTM-D 97-42Temperatura płynięcia (°C)
ASTM-D 92245Temperatura zapłonu  (°C)

ASTM-D40520,940Gęstość w @ 15°C (g/cm³)
ASTM-E106421Zawartość wilgoci (ppm)
ASTM-D 974<0,02Całkowita kwasowość (mg KOH/g)
ASTM-D120925Kolor  (APHA)

IM<0,02Pozostałość katalizatora reakcyjnego (ppm)

OLEJ POE 55

Metoda referencyjnaWARTOŚĆMetoda i jednostka odniesienia              

68INDEKS ISO
ASTM-D44568Lepkość kinematyczna przy @ 40°C (cSt)
ASTM-D4458,5Lepkość kinematyczna przy @ 100°C (cSt)

ASTM-D227090Indeks Lepkości
ASTM-D 97-39Temperatura płynięcia (°C)
ASTM-D 92255Temperatura zapłonu  (°C)

ASTM-D40520,941Gęstość w @ 15°C (g/cm³)
ASTM-E106423Zawartość wilgoci (ppm)
ASTM-D 974<0,02Całkowita kwasowość (mg KOH/g)
ASTM-D120930Kolor  (APHA)

IM<0,02Pozostałość katalizatora reakcyjnego (ppm)

OLEJ POE 68

OLEJ POE 100

OLEJ POE 170
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POE 22
Art.-Nr. Opis
OL6011.Q.P2 250 ml (8.5 FL. OZ.) Pojemnik 24 2880
OL6011.M.P2 500 ml (17 FL. OZ.)  Pojemnik 12 1080
OL6011.K.P2 1 Litr  (34 FL. OZ.)  Pojemnik 12 672
OL6011.P.P2 5 Litrów  (1.32 GAL) Pojemnik 02 -
OL6011.T 25 Litrów  (6.60 GAL.) Pojemnik 01 -
OL6011.B 200 Litrów  (52.8 GAL.) Pojemnik 01 -

POE 32
Art.-Nr. Opis
OL6012.Q.P2 250 ml (8.5 FL. OZ.) Pojemnik 24 2880
OL6012.M.P2 500 ml (17 FL. OZ.)  Pojemnik 12 1080
OL6012.K.P2 1 Litr  (34 FL. OZ.)  Pojemnik 12 672
OL6012.P.P2 5 Litrów  (1.32 GAL) Pojemnik 02 -
OL6012.T 25 Litrów  (6.60 GAL.) Pojemnik 01 -
OL6012.B 200 Litrów  (52.8 GAL.) Pojemnik 01 -

POE 46
Art.-Nr. Opis
OL6015.Q.P2 250 ml (8.5 FL. OZ.) Pojemnik 24 2880
OL6015.M.P2 500 ml (17 FL. OZ.)  Pojemnik 12 1080
OL6015.K.P2 1 Litr  (34 FL. OZ.)  Pojemnik 12 672
OL6015.P.P2 5 Litrów  (1.32 GAL) Pojemnik 02 -
OL6015.T 25 Litrów  (6.60 GAL.) Pojemnik 01 -
OL6015.B 200 Litrów  (52.8 GAL.) Pojemnik 01 -

POE 55
Art.-Nr. Opis
OL6055.Q.P2 250 ml (8.5 FL. OZ.) Pojemnik 24 2880
OL6055.M.P2 500 ml (17 FL. OZ.)  Pojemnik 12 1080
OL6055.K.P2 1 Litr  (34 FL. OZ.)  Pojemnik 12 672
OL6055.P.P2 5 Litrów  (1.32 GAL) Pojemnik 02 -
OL6055.T 25 Litrów  (6.60 GAL.) Pojemnik 01 -
OL6055.B 200 Litrów  (52.8 GAL.) Pojemnik 01 -

POE 68
Art.-Nr. Opis
OL6016.Q.P2 250 ml (8.5 FL. OZ.) Pojemnik 24 2880
OL6016.M.P2 500 ml (17 FL. OZ.)  Pojemnik 12 1080
OL6016.K.P2 1 Litr  (34 FL. OZ.)  Pojemnik 12 672
OL6016.P.P2 5 Litrów  (1.32 GAL) Pojemnik 02 -
OL6016.T 25 Litrów  (6.60 GAL.) Pojemnik 01 -
OL6016.B 200 Litrów  (52.8 GAL.) Pojemnik 01 -

POE 100
Art.-Nr. Opis
OL6017.Q.P2 250 ml (8.5 FL. OZ.) Pojemnik 24 2880
OL6017.M.P2 500 ml (17 FL. OZ.)  Pojemnik 12 1080
OL6017.K.P2 1 Litr  (34 FL. OZ.)  Pojemnik 12 672
OL6017.P.P2 5 Litrów  (1.32 GAL) Pojemnik 02 -
OL6017.T 25 Litrów  (6.60 GAL.) Pojemnik 01 -
OL6017.B 200 Litrów  (52.8 GAL.) Pojemnik 01 -

POE 170
Art.-Nr. Opis
OL6020.Q.P2 250 ml (8.5 FL. OZ.) Pojemnik 24 2880
OL6020.M.P2 500 ml (17 FL. OZ.)  Pojemnik 12 1080
OL6020.K.P2 1 Litr  (34 FL. OZ.)  Pojemnik 12 672
OL6020.P.P2 5 Litrów  (1.32 GAL) Pojemnik 02 -
OL6020.T 25 Litrów  (6.60 GAL.) Pojemnik 01 -
OL6020.B 200 Litrów  (52.8 GAL.) Pojemnik 01 -

Rodzaje opakowań

**80x120xH200 cm (31,50x47,25xH78,75 inch.)
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DOSTĘPNE W OPAKOWANIACH:
250 ml (8.5 FL. OZ.) - 500 ml (17 FL. OZ.) - 1 Litr  (34 FL. OZ.)

5 Litrów  (1.32 GAL) - 25 Litrów  (6.60 GAL.) - 200 Litrów  (52.8 GAL.)
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Art.-Nr. Opis
OL6033.Q.P2 250 ml (8.5 FL. OZ.) Pojemnik 24 2880
OL6033.M.P2 500 ml (17 FL. OZ.)  Pojemnik 12 1080
OL6033.K.P2 1 Litr  (34 FL. OZ.)  Pojemnik 12 672

Metoda referencyjnaWARTOŚĆMetoda i jednostka odniesienia              

100INDEKS ISO
ASTM-D445100Lepkość kinematyczna przy @ 40°C (cSt)
ASTM-D44511Lepkość kinematyczna przy @ 100°C (cSt)

ASTM-D227099Indeks Lepkości
ASTM-D 97-33Temperatura płynięcia (°C)
ASTM-D 92260Temperatura zapłonu  (°C)

ASTM-D40520,958Gęstość w @ 15°C (g/cm³)
ASTM-E106422Zawartość wilgoci (ppm)
ASTM-D 974<0,02Całkowita kwasowość (mg KOH/g)
ASTM-D26241x10e14 Ω.cmKolor  (APHA)
ASTM-D120990Pozostałość katalizatora reakcyjnego (ppm)

IM<0,02Reaction catalyst residue (ppm)

Olej syntetyczny POE 100 do pojazdów hybrydowych i elektrycznych składa się z mieszaniny 
estrów polioli i dodatków specjalnie opracowanych w celu uzyskania lepszej smarności, stabilności 
chemicznej i termicznej oraz doskonałej ochrony przed zużyciem układu klimatyzacji w pojazdach 
z napędem hybrydowym i elektrycznym.
POE 100 Hybrid & Electric oferuje lepsze mieszanie z czynnikiem chłodniczym R134a, nawet w 
niższych temperaturach. Został opracowany, aby mieć wysoki poziom odporności na elektryczność, 
co w praktyce oznacza, że ma wysokie właściwości dielektryczne: ta funkcja jest niezbędna w 
systemach hybrydowych.

POE 100

Olej POE do pojazdów Hybrydowych i 
Elektrycznych z czynnikiem R134a

POE Hybrid

Rodzaje opakowań

POE 100 do pojazdów Hybrydowych i Elektrycznych

**80x120xH200 cm (31,50x47,25xH78,75 inch.)
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DOSTĘPNE W OPAKOWANIACH:
250 ml (8.5 FL. OZ.) - 500 ml (17 FL. OZ.) - 1 Litr (34 FL. OZ.)
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Oleje PAG zostały opracowane do zastosowań motoryzacyjnych, zwłaszcza przy użyciu 
czynnika chłodniczego R134a.
Oleje PAG firmy Errecom są mieszaniną glikoli polialkilenowych i dodatków opracowanych 
specjalnie w celu uzyskania lepszej smarności, stabilności chemicznej i termicznej, a także 
doskonałej ochrony przed zużyciem elementów systemu AC/R. 
Wyznaczone cele w zakresie opracowania nowych olejów Errecom to:
• Doskonała zdolność smarowania;
• Stabilność hydrolityczna;
• Wysoka kompatybilność z materiałami wszelkiego rodzaju systemów, zarówno nowych, 
jak i starych (z ciągłą uwagą na ich ewolucję w czasie);
• Doskonałe właściwości w niskiej temperaturze;
• Niska toksyczność i wysoka biodegradowalność, zawsze zgodnie z naszymi zasadami  
zielonej filozofii; 
• Zredukowana higroskopijność i dodatek przeciwwilgociowy;
• Wysoka stabilność termiczna do utleniania;
• Wysoka wydajność rozpuszczalności z czynnikami chłodniczymi;
• Optymalna mieszalność z czynnikami chłodniczymi.

PAG
Glikol Polialkilenowy
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28 Niniejsza publikacja stanowi wyłączne prawo firmy Errecom s.r.l., która zabrania kopiowania i przetwarzania treści bez jej wyraźnej zgody. Dołożono wszelkich starań, aby ceny i informacje były poprawne w momencie publikacji, jednak 
Errecom s.r.l. nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Errecom s.r.l. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Metoda referencyjnaWARTOŚĆMetoda i jednostka odniesienia              

68INDEKS ISO
ASTM-D44568Lepkość kinematyczna przy @ 40°C (cSt)
ASTM-D44513Lepkość kinematyczna przy @ 100°C (cSt)

ASTM-D2270208Indeks Lepkości
ASTM-D 97-42Temperatura płynięcia (°C)
ASTM-D 92210Temperatura zapłonu  (°C)

ASTM-D40520,997Gęstość w @ 15°C (g/cm³)
ASTM-E1064300Zawartość wilgoci (ppm)
ASTM-D 9740,02Całkowita kwasowość (mg KOH/g)
ASTM-D120918Kolor  (APHA)

IM90Wydajność pokrycia (%)

PREMIUM PAG
Art.-Nr. Opis
OL6057.Q.P2 250 ml (8.5 FL. OZ.) Pojemnik 24 2880
OL6057.M.P2 500 ml (17 FL. OZ.)  Pojemnik 12 1080
OL6057.K.P2 1 Litr  (34 FL. OZ.)  Pojemnik 12 672
OL6057.P.P2 5 Litrów  (1.32 GAL) Pojemnik 12 -

Olej Premium Pag posiada zdefiniowany poziom smarowania każdej sprężarki układu 
klimatyzacji, dzięki wysokiej jakości podwójnej końcówki, Double End Capped.
Premium Pag został specjalnie opracowany do stosowania w samochodach z układami 
klimatyzacji z R134a, R1234yf, a także w pojazdach hybrydowych i elektrycznych.

Oleje PAG do układów klimatyzacji z czynnikiem 
R134a, R1234yf, Hybryd i samochodów elektrycznych

Premium PAG

Rodzaje opakowań

**80x120xH200 cm (31,50x47,25xH78,75 inch.)



29Niniejsza publikacja stanowi wyłączne prawo firmy Errecom s.r.l., która zabrania kopiowania i przetwarzania treści bez jej wyraźnej zgody. Dołożono wszelkich starań, aby ceny i informacje były poprawne w momencie publikacji, jednak 
Errecom s.r.l. nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Errecom s.r.l. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie i bez powiadomienia.
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DOSTĘPNE W OPAKOWANIACH:
250 ml (8.5 FL. OZ.) - 500 ml (17 FL. OZ.)
1 Litr (34 FL. OZ.) - 5 Litrów (1.32 GAL)



30 Niniejsza publikacja stanowi wyłączne prawo firmy Errecom s.r.l., która zabrania kopiowania i przetwarzania treści bez jej wyraźnej zgody. Dołożono wszelkich starań, aby ceny i informacje były poprawne w momencie publikacji, jednak 
Errecom s.r.l. nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Errecom s.r.l. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Metoda referencyjnaWARTOŚĆMetoda i jednostka odniesienia              

68INDEKS ISO
ASTM-D44568Lepkość kinematyczna przy @ 40°C (cSt)
ASTM-D44512,4Lepkość kinematyczna przy @ 100°C (cSt)

ASTM-D2270181Indeks Lepkości
ASTM-D 97-40Temperatura płynięcia (°C)
ASTM-D 92215Temperatura zapłonu  (°C)

ASTM-D40520,992Gęstość w @ 15°C (g/cm³)
ASTM-E1064300Zawartość wilgoci (ppm)
ASTM-D 9740,02Całkowita kwasowość (mg KOH/g)
ASTM-D120916Kolor  (APHA)

IM95Wydajność pokrycia (%)

R134a PAG Universal

Metoda referencyjnaWARTOŚĆMetoda i jednostka odniesienia              

46INDEKS ISO
ASTM-D44546Lepkość kinematyczna przy @ 40°C (cSt)
ASTM-D4458,6Lepkość kinematyczna przy @ 100°C (cSt)

ASTM-D2270184Indeks Lepkości
ASTM-D 97-43Temperatura płynięcia (°C)
ASTM-D 92226Temperatura zapłonu  (°C)

ASTM-D40520,986Gęstość w @ 15°C (g/cm³)
ASTM-E1064300Zawartość wilgoci (ppm)
ASTM-D 9740,02Całkowita kwasowość (mg KOH/g)
ASTM-D120912Kolor  (APHA)

IM95Wydajność pokrycia (%)

R134a PAG 46

Metoda referencyjnaWARTOŚĆMetoda i jednostka odniesienia              

100INDEKS ISO
ASTM-D445100Lepkość kinematyczna przy @ 40°C (cSt)
ASTM-D44519Lepkość kinematyczna przy @ 100°C (cSt)

ASTM-D2270212Indeks Lepkości
ASTM-D 97-40Temperatura płynięcia (°C)
ASTM-D 92230Temperatura zapłonu  (°C)

ASTM-D40520,993Gęstość w @ 15°C (g/cm³)
ASTM-E1064300Zawartość wilgoci (ppm)
ASTM-D 9740,02Całkowita kwasowość (mg KOH/g)
ASTM-D120918Kolor  (APHA)

IM95Wydajność pokrycia (%)

R134a PAG 100

Olej PAG do układów klimatyzacji z 
czynnikiem R134a

R134a PAG



31Niniejsza publikacja stanowi wyłączne prawo firmy Errecom s.r.l., która zabrania kopiowania i przetwarzania treści bez jej wyraźnej zgody. Dołożono wszelkich starań, aby ceny i informacje były poprawne w momencie publikacji, jednak 
Errecom s.r.l. nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Errecom s.r.l. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie i bez powiadomienia.
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Metoda referencyjnaWARTOŚĆMetoda i jednostka odniesienia              

125INDEKS ISO
ASTM-D445125Lepkość kinematyczna przy @ 40°C (cSt)
ASTM-D44521Lepkość kinematyczna przy @ 100°C (cSt)

ASTM-D2270199Indeks Lepkości
ASTM-D 97-42Temperatura płynięcia (°C)
ASTM-D 92215Temperatura zapłonu  (°C)

ASTM-D40521,000Gęstość w @ 15°C (g/cm³)
ASTM-E1064300Zawartość wilgoci (ppm)
ASTM-D 9740,02Całkowita kwasowość (mg KOH/g)
ASTM-D120918Kolor  (APHA)

IM95Wydajność pokrycia (%)

R134a PAG 125

Metoda referencyjnaWARTOŚĆMetoda i jednostka odniesienia              

150INDEKS ISO
ASTM-D445150Lepkość kinematyczna przy @ 40°C (cSt)
ASTM-D44525Lepkość kinematyczna przy @ 100°C (cSt)

ASTM-D2270200Indeks Lepkości
ASTM-D 97-40Temperatura płynięcia (°C)
ASTM-D 92230Temperatura zapłonu  (°C)

ASTM-D40521,005Gęstość w @ 15°C (g/cm³)
ASTM-E1064300Zawartość wilgoci (ppm)
ASTM-D 9740,02Całkowita kwasowość (mg KOH/g)
ASTM-D120918Kolor  (APHA)

IM95Wydajność pokrycia (%)

R134a PAG 150



32 Niniejsza publikacja stanowi wyłączne prawo firmy Errecom s.r.l., która zabrania kopiowania i przetwarzania treści bez jej wyraźnej zgody. Dołożono wszelkich starań, aby ceny i informacje były poprawne w momencie publikacji, jednak 
Errecom s.r.l. nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Errecom s.r.l. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

DOSTĘPNE W OPAKOWANIACH:
250 ml (8.5 FL. OZ.) - 500 ml (17 FL. OZ.) - 1 Litr  (34 FL. OZ.)

5 Litrów  (1.32 GAL) - 25 Litrów  (6.60 GAL.) - 200 Litrów  (52.8 GAL.) - 1000 Litrów (264 GAL.)

R134a PAG 100
Art.-Nr. Opis
OL6003.Q.P2 250 ml (8.5 FL. OZ.) Pojemnik 24 2880
OL6003.M.P2 500 ml (17 FL. OZ.)  Pojemnik 12 1080
OL6003.K.P2 1 Litr  (34 FL. OZ.)  Pojemnik 12 672
OL6003.P.P2 5 Litrów  (1.32 GAL) Pojemnik 02 -
OL6003.T 25 Litrów  (6.60 GAL.) Pojemnik 01 -
OL6003.B 200 Litrów  (52.8 GAL.) Pojemnik 01 -
OL6003.IBC 1000 Litrów (264 GAL.) Pojemnik 01 -

R134a PAG 125
Art.-Nr. Opis
OL6004.Q.P2 250 ml (8.5 FL. OZ.) Pojemnik 24 2880
OL6004.M.P2 500 ml (17 FL. OZ.)  Pojemnik 12 1080
OL6004.K.P2 1 Litr  (34 FL. OZ.)  Pojemnik 12 672
OL6004.P.P2 5 Litrów  (1.32 GAL) Pojemnik 02 -
OL6004.T 25 Litrów  (6.60 GAL.) Pojemnik 01 -
OL6004.B 200 Litrów  (52.8 GAL.) Pojemnik 01 -
OL6004.IBC 1000 Litrów (264 GAL.) Pojemnik 01 -

R134a PAG 150
Art.-Nr. Opis
OL6005.Q.P2 250 ml (8.5 FL. OZ.) Pojemnik 24 2880
OL6005.M.P2 500 ml (17 FL. OZ.)  Pojemnik 12 1080
OL6005.K.P2 1 Litr  (34 FL. OZ.)  Pojemnik 12 672
OL6005.P.P2 5 Litrów  (1.32 GAL) Pojemnik 02 -
OL6005.T 25 Litrów  (6.60 GAL.) Pojemnik 01 -
OL6005.B 200 Litrów  (52.8 GAL.) Pojemnik 01 -
OL6005.IBC 1000 Litrów (264 GAL.) Pojemnik 01 -

R134a PAG 46
Art.-Nr. Opis
OL6001.Q.P2 250 ml (8.5 FL. OZ.) Pojemnik 24 2880
OL6001.M.P2 500 ml (17 FL. OZ.)  Pojemnik 12 1080
OL6001.K.P2 1 Litr  (34 FL. OZ.)  Pojemnik 12 672
OL6001.P.P2 5 Litrów  (1.32 GAL) Pojemnik 02 -
OL6001.T 25 Litrów  (6.60 GAL.) Pojemnik 01 -
OL6001.B 200 Litrów  (52.8 GAL.) Pojemnik 01 -
OL6001.IBC 1000 Litrów (264 GAL.) Pojemnik 01 -

R134a PAG Universal
Art.-Nr. Opis
OL6002.Q.P2 250 ml (8.5 FL. OZ.) Pojemnik 24 2880
OL6002.M.P2 500 ml (17 FL. OZ.)  Pojemnik 12 1080
OL6002.K.P2 1 Litr  (34 FL. OZ.)  Pojemnik 12 672
OL6002.P.P2 5 Litrów  (1.32 GAL) Pojemnik 02 -
OL6002.T 25 Litrów  (6.60 GAL.) Pojemnik 01 -
OL6002.B 200 Litrów  (52.8 GAL.) Pojemnik 01 -
OL6002.IBC 1000 Litrów (264 GAL.) Pojemnik 01 -

Rodzaje opakowań

**80x120xH200 cm (31,50x47,25xH78,75 inch.)



33Niniejsza publikacja stanowi wyłączne prawo firmy Errecom s.r.l., która zabrania kopiowania i przetwarzania treści bez jej wyraźnej zgody. Dołożono wszelkich starań, aby ceny i informacje były poprawne w momencie publikacji, jednak 
Errecom s.r.l. nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Errecom s.r.l. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

DOSTĘPNE W OPAKOWANIACH:
250 ml (8.5 FL. OZ.) - 500 ml (17 FL. OZ.) - 1 Litr  (34 FL. OZ.)

5 Litrów  (1.32 GAL) - 25 Litrów  (6.60 GAL.) - 200 Litrów  (52.8 GAL.) - 1000 Litrów (264 GAL.)
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34 Niniejsza publikacja stanowi wyłączne prawo firmy Errecom s.r.l., która zabrania kopiowania i przetwarzania treści bez jej wyraźnej zgody. Dołożono wszelkich starań, aby ceny i informacje były poprawne w momencie publikacji, jednak 
Errecom s.r.l. nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Errecom s.r.l. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Metoda referencyjnaWARTOŚĆMetoda i jednostka odniesienia              

68INDEKS ISO
ASTM-D44568Lepkość kinematyczna przy @ 40°C (cSt)
ASTM-D44514Lepkość kinematyczna przy @ 100°C (cSt)

ASTM-D2270208Indeks Lepkości
ASTM-D 97-46Temperatura płynięcia (°C)
ASTM-D 92215Temperatura zapłonu  (°C)

ASTM-D40520,999Gęstość w @ 15°C (g/cm³)
ASTM-E1064300Zawartość wilgoci (ppm)
ASTM-D 9740,02Całkowita kwasowość (mg KOH/g)
ASTM-D120918Kolor  (APHA)

IM95Wydajność pokrycia (%)

R1234yf PAG Universal

Metoda referencyjnaWARTOŚĆMetoda i jednostka odniesienia              

46INDEKS ISO
ASTM-D44546Lepkość kinematyczna przy @ 40°C (cSt)
ASTM-D44510Lepkość kinematyczna przy @ 100°C (cSt)

ASTM-D2270213Indeks Lepkości
ASTM-D 97-49Temperatura płynięcia (°C)
ASTM-D 92220Temperatura zapłonu  (°C)

ASTM-D40520,999Gęstość w @ 15°C (g/cm³)
ASTM-E1064300Zawartość wilgoci (ppm)
ASTM-D 9740,02Całkowita kwasowość (mg KOH/g)
ASTM-D120915Kolor  (APHA)

IM95Wydajność pokrycia (%)

R1234yf PAG 46

Metoda referencyjnaWARTOŚĆMetoda i jednostka odniesienia              

100INDEKS ISO
ASTM-D445100Lepkość kinematyczna przy @ 40°C (cSt)
ASTM-D44520Lepkość kinematyczna przy @ 100°C (cSt)

ASTM-D2270212Indeks Lepkości
ASTM-D 97-41Temperatura płynięcia (°C)
ASTM-D 92230Temperatura zapłonu  (°C)

ASTM-D40521,002Gęstość w @ 15°C (g/cm³)
ASTM-E1064300Zawartość wilgoci (ppm)
ASTM-D 9740,02Całkowita kwasowość (mg KOH/g)
ASTM-D120920Kolor  (APHA)

IM95Wydajność pokrycia (%)

R1234yf PAG 100

Olej PAG do układów klimatyzacji z 
czynnikiem R1234yf

R1234yf PAG

DOSTĘPNE W OPAKOWANIACH:
250 ml (8.5 FL. OZ.) - 500 ml (17 FL. OZ.) - 1 Litr  (34 FL. OZ.)



35Niniejsza publikacja stanowi wyłączne prawo firmy Errecom s.r.l., która zabrania kopiowania i przetwarzania treści bez jej wyraźnej zgody. Dołożono wszelkich starań, aby ceny i informacje były poprawne w momencie publikacji, jednak 
Errecom s.r.l. nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Errecom s.r.l. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie i bez powiadomienia.
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R1234yf PAG Universal
Art.-Nr. Opis
OL6059.Q.P2 250 ml (8.5 FL. OZ.) Pojemnik 24 2880
OL6059.M.P2 500 ml (17 FL. OZ.)  Pojemnik 12 1080
OL6059.K.P2 1 Litr  (34 FL. OZ.)  Pojemnik 12 672

R1234yf PAG 46
Art.-Nr. Opis
OL6047.Q.P2 250 ml (8.5 FL. OZ.) Pojemnik 24 2880
OL6047.M.P2 500 ml (17 FL. OZ.)  Pojemnik 12 1080
OL6047.K.P2 1 Litr  (34 FL. OZ.)  Pojemnik 12 672

R1234yf PAG 100
Art.-Nr. Opis
OL6048.Q.P2 250 ml (8.5 FL. OZ.) Pojemnik 24 2880
OL6048.M.P2 500 ml (17 FL. OZ.)  Pojemnik 12 1080
OL6048.K.P2 1 Litr  (34 FL. OZ.)  Pojemnik 12 672

Rodzaje opakowań

DOSTĘPNE W OPAKOWANIACH:
250 ml (8.5 FL. OZ.) - 500 ml (17 FL. OZ.) - 1 Litr  (34 FL. OZ.)

**80x120xH200 cm (31,50x47,25xH78,75 inch.)



36 Niniejsza publikacja stanowi wyłączne prawo firmy Errecom s.r.l., która zabrania kopiowania i przetwarzania treści bez jej wyraźnej zgody. Dołożono wszelkich starań, aby ceny i informacje były poprawne w momencie publikacji, jednak 
Errecom s.r.l. nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Errecom s.r.l. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Oleje PAG są nowym glikolem polialkilenowym, który gwarantuje wysoką wydajność w 
systemach klimatyzacyjnych z czynnikiem CO2.
CO2 jest czynnikiem chłodniczym o złożonej i delikatnej równowadze, która wymaga od 
oleju doskonałych właściwości smarujących.
PAG dla CO2 oferuje lepszą mieszalność z CO2 w szerokim zakresie stężeń i temperatur. 
Oznacza to: doskonałe właściwości smarne i wyższą sprawność układu chłodzenia.
PAG dla CO2 ma zmniejszoną higroskopijność (w porównaniu do standardowego oleju 
PAG, który nie jest zabezpieczony przed hydroksylem i stosowany jest z innymi czynnikami 
chłodniczymi). Te oleje mają również wysoką stabilność chemiczną, odporność termiczną 
i hydrolizę.

CO2 ma niekorzystne właściwości w normalnych zastosowaniach chłodniczych, 
pracuje na bardzo wysokim ciśnieniu rozładowania i bardzo niskiej temperaturze krytycznej 
(31°C - 74 barów). Taka sytuacja wymaga warunków podkrytycznych i nadkrytycznych 
w jednostopniowym systemie o ciśnieniu tłoczenia przekraczającym 100 bar. Ponadto 
wydajność energetyczna jest niższa niż w przypadku konwencjonalnego procesu 
sprężania pary.
Jednak w zastosowaniach o potencjalnie wysokim współczynniku dyspersji i gdzie łatwopalne 
czynniki chłodnicze nie mogą być wykorzystywane ze względów bezpieczeństwa, 
istnieją możliwości wykorzystania CO2. Na przykład CO2 jest ważną opcją dla systemów 
klimatyzacji w motoryzacji. W komercyjnych i przemysłowych urządzeniach chłodniczych 
CO2 może być wykorzystywany jako płyn pomocniczy w systemie kaskadowym.

Technologia ochrony zakończeń i wybór elementów zabezpieczających zakończenia 
(Capped or multi-capped)

Kilka zalet związanych z wydajnością ma zastosowanie przy olejach PAG dla CO2 jako 
syntetycznych środków smarnych. Typowy glikol polialkilenowy zazwyczaj składa się z 
łańcuchów polimerowych zakończonych grupą hydroksylową, która jest chemicznie 
aktywna na jednym końcu. Przeciwnie jest z PAG dla CO2, zakończony jest chemicznie 
nieaktywną grupą na obu końcach cząsteczki. PAG dla CO2, w oparciu o technologię 
"capped PAG", zapewnia skuteczne smarowanie oraz bezproblemowe sprężanie 
agregatów chłodniczych. Technologia ochrony (technologia "capped") zapewnia także 
lepsze właściwości smarujące dla systemów z CO2.
Wysoka sprawność procesu zazwyczaj daje ~ 95% dla PAG dla czynnika CO2.
• Mieszalność z CO2 w szerokim zakresie stężenia i temperatury oleju.
• Zredukowana higroskopijność względem PAG bez ochrony w procesie pochłaniania 
wody.
• Wysoka stabilność chemiczna na ciepło i hydrolizę
• Doskonała zdolność smarowania.

Olej PAG do 
czynnika CO2



37Niniejsza publikacja stanowi wyłączne prawo firmy Errecom s.r.l., która zabrania kopiowania i przetwarzania treści bez jej wyraźnej zgody. Dołożono wszelkich starań, aby ceny i informacje były poprawne w momencie publikacji, jednak 
Errecom s.r.l. nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Errecom s.r.l. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie i bez powiadomienia.
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Cechy PAG 46 for CO2:

Cechy PAG 68 for CO2:

Mieszalność powyżej i poniżej punktu krytycznego dwutlenku węgla (30,98°C).
Większość konwencjonalnych smarów takich jak oleje mineralne i alkilobenzenowe nie 
są rozpuszczalne w CO2. Ester poliolowy (POE) wykazuje dobre właściwości mieszalne, 
jednak może powodować drastyczne zmniejszenie lepkości. 
PAG wykazuje częściową mieszalność z CO2, ale właściwości lepkości polialkilenowych 
glikoli pozostają niezmienione, a spadek lepkości (obserwowany w przypadku POE) nie 
występuje w środkach smarnych PAG w rozcieńczeniu CO2.
Olej PAG do CO2 wykazuje mieszalność z dwutlenkiem węgla w szerokim zakresie 
temperatur i stężenia.

Olej PAG do 
czynnika CO2
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WARTO SKUPIĆ SIE NA:
Olej PAG 46 do czynnika 
CO2
Mieszalność PAG 46 dla CO2 w CO2

Nawet wyższa temperatura krytyczna pozostaje stała w szerokim zakresie stężeń olejów. 
Niższa temperatura krytyczna nie występuje, nawet jeśli zaobserwowano odwrócenie 
gęstości w fazach ciekłych w badanym zakresie stężenia.

PAG 46 dla krytycznego roztworu CO2 i gęstości inwersji
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Miscibility of GEOlube® RFL 46X with CO2 
 

 
 
An upper critical solution temperature, consistent over a wide range of lubricant concentrations, is 
observed for GEOlube® RFL 46X. A low temperature critical solution temperature does not occur, 
though a density inversion in the liquid phases is observed over the full lubricant concentration range 
tested. 

 
Critical Solution and Density Inversion Data for GEOlube® RFL 46X / CO2 
 

% Composition  
Lubricant 

Critical Solution 
Temperature (C) 

Density Inversion 
Temperature (C) 

1.0 30.9 Suspended droplets 
5.1 30.9 -31.0 

15.3 30.9 -31.0 
30.3 26.0 -31.0 
50.0 13.0 -29.2 

 
 
Solubility, Liquid Density and Liquid Viscosity of GEOlube® RFL 46X 
 
Experimental measurements of liquid density, vapour pressure (solubility) and liquid viscosity have been 
recorded at GEOlube® RFL 46X concentrations of 70, 80, 90 and 95 wt%, over a temperature range     
of – 40C to + 125C. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

           

Skład %
Olej

Punkt krytyczny
Temperatura (°C)

Inwersja gęstości
Temperatura (°C)
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Miscibility of GEOlube® RFL 46X with CO2 
 

 
 
An upper critical solution temperature, consistent over a wide range of lubricant concentrations, is 
observed for GEOlube® RFL 46X. A low temperature critical solution temperature does not occur, 
though a density inversion in the liquid phases is observed over the full lubricant concentration range 
tested. 

 
Critical Solution and Density Inversion Data for GEOlube® RFL 46X / CO2 
 

% Composition  
Lubricant 

Critical Solution 
Temperature (C) 

Density Inversion 
Temperature (C) 

1.0 30.9 Suspended droplets 
5.1 30.9 -31.0 

15.3 30.9 -31.0 
30.3 26.0 -31.0 
50.0 13.0 -29.2 

 
 
Solubility, Liquid Density and Liquid Viscosity of GEOlube® RFL 46X 
 
Experimental measurements of liquid density, vapour pressure (solubility) and liquid viscosity have been 
recorded at GEOlube® RFL 46X concentrations of 70, 80, 90 and 95 wt%, over a temperature range     
of – 40C to + 125C. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

           

PAG 46 do czynnika CO2 rozpuszczalność, gęstość i lepkość 
Eksperymentalne pomiary gęstości cieczy, prężności pary (rozpuszczalności) i lepkości 
cieczy rejestrowano dla PAG 46 dla stężenia CO2 w 70, 80, 90 i 95% wagi, w zakresie 
temperatur od -40°C do + 125°C.

PAG 46 do CO2 gęstość
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PAG 46 do czynnika CO2 lepkość i ciśnienie pary
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Lubricity Properties 
 
The development of trans-critical CO2 systems requires speciality lubricants due to the high pressure 
and subsequently higher loading on bearings. The extreme pressure and anti-wear properties of PAGs 
are superior to POEs and other synthetics such as PVEs, with such lubricating properties being retained 
under high pressure CO2 conditions. GEOlube® RFL lubricants, based on “capped PAG” technology, 
provide efficient lubrication for compression type refrigeration units, improved lubricating properties for 
CO2 systems are achieved as a result of the capping technology. 
 
To simulate as accurately as possible the CO2 pressurised environment, Falex Block-on-Ring testing has 
been used to assess the load carrying properties of the GEOlube® RFL grades using the following test 
parameters: 
 

Load Steps +50 lbs, followed by +20lbs 
Rotation Speed 600 rpm 
Atmosphere CO2 
Overpressure 10 bar (150 psi) 
Step Duration 5 minutes 
Temperature Min 90C 
Ring Falex S10, SAE 4620 steel, Rc5 8-63 6-12 rms 
Blocks Falex H-30, SAE 01 steel, Rc 27-33, 4-8 rms 

 
The Extreme Pressure Load (lbs) and Estimated Wear Scar (mm) were recorded for GEOlube® RFL 46X 
(and with additional EP/AW additisation – GEOlube® RFL 46EP): 
 
With increasing steps of 50lbs: 
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Właściwości smarne 
Rozwój krytycznych układów CO2 wymaga specjalnych olejów ze względu na wysokie 
ciśnienie, a następnie większe obciążenie łożysk. Ekstremalne właściwości PAG oraz 
właściwości spowalniające zużycie, przewyższają właściwości POE i innych materiałów 
syntetycznych, takich jak PVE.
Te właściwości smarujące są utrzymywane w warunkach wysokiego ciśnienia. PAG 46 
dla CO2 (oparte na technologii "capped") zapewnia wydajne smarowanie agregatów 
chłodniczych. Te ulepszone właściwości smarujące dla systemów CO2 uzyskuje się dzięki 
zastosowaniu technologii zabezpieczania zakończeń (capped technology).
W celu możliwie dokładnej symulacji środowiska sprężonego CO2 zastosowano test Falex 
Block-on-Ring do oceny wpływu PAG 46 na właściwości CO2 przy użyciu następujących 
parametrów:

Ciśnienie obciążenia (Ibs) i szacowane zużycie (mm) zostały zmienione dla PAG 46 do 
CO2 (i z pakietem dodatków EP / AW - PAG46 do CO2):

Stopnie obciążenia  
Prędkość obrotowa
Atmosfera
Nadciśnienie
Czas trwania
Temperatura
Ring                                  
Blocks                               
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zwiększone o 20lbs :

Stabilność hydrolizy
Niezabezpieczone hydroksylowe polialkilenoglikole są bardzo higroskopijne i mogą 
wchłaniać tysiąc ppm wody w przypadku ekspozycji na działanie wilgoci. Mimo to oleje 
PAG nie hydrolizują w normalnych warunkach pracy. Dlatego problemy związane z 
pochłanianiem wody w alternatywnych olejach syntetycznych (takich jak estry polioli POE) 
nie będą powodować problemów takich jak korozja lub tworzenie się lodu w zaworze 
rozprężnym / kapilarnym.
Ze względu na zastąpienie grupy hydroksylowej końcową grupą alkilową w PAG 46 dla 
CO2, higroskopijność jest niższa niż w zwyczajnym oleju PAG.



43Niniejsza publikacja stanowi wyłączne prawo firmy Errecom s.r.l., która zabrania kopiowania i przetwarzania treści bez jej wyraźnej zgody. Dołożono wszelkich starań, aby ceny i informacje były poprawne w momencie publikacji, jednak 
Errecom s.r.l. nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Errecom s.r.l. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

W
A

R
TO

 S
K

U
P

IĆ
 S

IE
 N

A
: P

A
G

 4
6 

D
O

 C
Z

Y
N

N
IK

A
 C

O
2

PAG 46 do CO2 poziomy pochłaniania wilgoci

GEOlube® RFL 46X - Technical Data Sheet 
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Due to the replacement of the terminal hydroxyl group by an alkyl species in the GEOlube® RFL grades, 
hygroscopicity is reduced below that of an uncapped PAG. 

Water Absorption Properties of GEOlube® RFL grades 

(Environment Relative Humidity 52%, temp. 20C, sample size 30g, surface area 3.1cm2, stirrer speed 500 rpm) 

Whilst  water  absorbed by the PAG is not free (but bound to the PAG) and hence does not result in the 
problems which may be associated with free moisture, the reduced hygroscopicity exhibited by 
GEOlube® RFL grades ensures low requirements for the water content of a system can be achieved 
through a choice of capped PAG. A maximum water content of 0.05% water is defined for the 
GEOlube® RFL grades.  

Product Compliance 

GEOlube® RFL 46X conforms to the Halaal requirements in accordance with 
Islamic Law. (Copy of Halaal Certificate available on request). 

Health and Safety 

A Safety Data Sheet (SDS) has been issued describing the health, safety and environmental 
characteristics of GEOlube® RFL 46X, together with advice on handling precautions and emergency 
procedures. This must be consulted and fully understood before storage, handling and use. Based on 
current information, GEOlube® RFL 46X does not have adverse effects on health when handled and 
used properly. 

GEOlube® is a registered trademark of GEO Specialty Chemicals, Inc. 

All information and data, including the formulations and procedures discussed herein, are believed to be correct. However, this 
should not be accepted as a guarantee of their accuracy, and confirming tests should be run in your laboratory or plant. No 
statement should be construed as a recommendation for any use which would violate any patent rights. Sales of all products are 
pursuant to terms and conditions included in GEO Specialty Chemicals sales documents. Nothing contained therein shall 
constitute a guarantee or warranty with respect to the products described or their use. Safety information regarding these products 
is contained in their Safety Data Sheets. Users of these products are urged to review and use this information. 
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Podczas gdy woda zaabsorbowana przez olej PAG nie jest wolna (ale związana z 
PAG) i nie powoduje problemów, które mogą być związane z wolną wilgocią. Obniżoną 
higroskopijność wykazywaną przez PAG 46 dla CO2 można uzyskać przez staranny dobór 
końcowych zakończeń hydroksylowych. Maksymalna zawartość wody (0,05%) została 
określona dla PAG 46 dla CO2.
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W celu możliwie dokładnej symulacji środowiska sprężonego CO2 zastosowano test Falex 
Block-on-Ring do oceny wpływu PAG 68 na właściwości CO2 przy użyciu następujących 
parametrów:

Właściwości smarne 
Rozwój krytycznych układów CO2 wymaga specjalnych olejów ze względu na wysokie 
ciśnienie, a następnie większe obciążenie łożysk. Ekstremalne właściwości PAG oraz 
właściwości spowalniające zużycie, przewyższają właściwości POE i innych materiałów 
syntetycznych, takich jak PVE.
Te właściwości smarujące są utrzymywane w warunkach wysokiego ciśnienia. PAG 68 
dla CO2 (oparte na technologii "capped") zapewnia wydajne smarowanie agregatów 
chłodniczych.
Te ulepszone właściwości smarujące dla systemów CO2 uzyskuje się dzięki zastosowaniu 
technologii zabezpieczania zakończeń (capped technology).

Stabilność hydrolizy
Niezabezpieczone hydroksylowe polialkilenoglikole są bardzo higroskopijne i mogą 
wchłaniać tysiąc ppm wody w przypadku ekspozycji na działanie wilgoci. Mimo to oleje 
PAG nie hydrolizują w normalnych warunkach pracy. Dlatego problemy związane z 
pochłanianiem wody w alternatywnych olejach syntetycznych (takich jak estry polioli POE) 
nie będą powodować problemów takich jak korozja lub tworzenie się lodu w zaworze 
rozprężnym / kapilarnym.
Ze względu na zastąpienie grupy hydroksylowej końcową grupą alkilową w PAG 68 dla 
CO2, higroskopijność jest niższa niż w zwyczajnym oleju PAG.

WARTO SKUPIĆ SIE NA:
Olej PAG 68 do czynnika 
CO2

Stopnie obciążenia  
Prędkość obrotowa
Atmosfera
Nadciśnienie
Czas trwania
Temperatura
Ring                                  
Blocks                               
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PAG 68 do CO2 poziomy pochłaniania wilgoci

Podczas gdy woda zaabsorbowana przez olej PAG nie jest wolna (ale związana z 
PAG) i nie powoduje problemów, które mogą być związane z wolną wilgocią. Obniżoną 
higroskopijność wykazywaną przez PAG 68 dla CO2 można uzyskać przez staranny dobór 
końcowych zakończeń hydroksylowych. Maksymalna zawartość wody (0,05%) została 
określona dla PAG 68 dla CO2.

GEOlube® RFL 46X - Technical Data Sheet 

9 

Due to the replacement of the terminal hydroxyl group by an alkyl species in the GEOlube® RFL grades, 
hygroscopicity is reduced below that of an uncapped PAG. 

Water Absorption Properties of GEOlube® RFL grades 

(Environment Relative Humidity 52%, temp. 20C, sample size 30g, surface area 3.1cm2, stirrer speed 500 rpm) 

Whilst  water  absorbed by the PAG is not free (but bound to the PAG) and hence does not result in the 
problems which may be associated with free moisture, the reduced hygroscopicity exhibited by 
GEOlube® RFL grades ensures low requirements for the water content of a system can be achieved 
through a choice of capped PAG. A maximum water content of 0.05% water is defined for the 
GEOlube® RFL grades.  

Product Compliance 

GEOlube® RFL 46X conforms to the Halaal requirements in accordance with 
Islamic Law. (Copy of Halaal Certificate available on request). 

Health and Safety 

A Safety Data Sheet (SDS) has been issued describing the health, safety and environmental 
characteristics of GEOlube® RFL 46X, together with advice on handling precautions and emergency 
procedures. This must be consulted and fully understood before storage, handling and use. Based on 
current information, GEOlube® RFL 46X does not have adverse effects on health when handled and 
used properly. 

GEOlube® is a registered trademark of GEO Specialty Chemicals, Inc. 

All information and data, including the formulations and procedures discussed herein, are believed to be correct. However, this 
should not be accepted as a guarantee of their accuracy, and confirming tests should be run in your laboratory or plant. No 
statement should be construed as a recommendation for any use which would violate any patent rights. Sales of all products are 
pursuant to terms and conditions included in GEO Specialty Chemicals sales documents. Nothing contained therein shall 
constitute a guarantee or warranty with respect to the products described or their use. Safety information regarding these products 
is contained in their Safety Data Sheets. Users of these products are urged to review and use this information. 
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Metoda referencyjnaWARTOŚĆMetoda i jednostka odniesienia              

46INDEKS ISO
ASTM-D44549,7Lepkość kinematyczna przy @ 40°C (cSt)
ASTM-D44510,7Lepkość kinematyczna przy @ 100°C (cSt)

ASTM-D2270213Indeks Lepkości
ASTM-D 97-49Temperatura płynięcia (°C)
ASTM-D 92>200Temperatura zapłonu  (°C)

ASTM-D4052998Gęstość w @ 15°C (g/cm³)
ASTM-E1064300Zawartość wilgoci (ppm)
ASTM-D 9740,02Całkowita kwasowość (mg KOH/g)
ASTM-D120920Kolor  (APHA)

IM95Wydajność pokrycia (%)

PAG ISO 46
Art.-Nr. Opis
OL6036.Q.P2 250 ml (8.5 FL. OZ.) Pojemnik      24 2880
OL6036.M.P2 500 ml (17 FL. OZ.)  Pojemnik      12 1080
OL6036.K.P2 1 Litr  (34 FL. OZ.)  Pojemnik      12 672
OL6036.P.P2 5 Litrów  (1.32 GAL) Pojemnik      02 -

PAG ISO 68
Art.-Nr. Opis
OL6037.Q.P2 250 ml (8.5 FL. OZ.) Pojemnik      24 2880
OL6037.M.P2 500 ml (17 FL. OZ.)  Pojemnik      12 1080
OL6037.K.P2 1 Litr  (34 FL. OZ.)  Pojemnik      12 672
OL6037.P.P2 5 Litrów  (1.32 GAL) Pojemnik      02 -

PAG ISO 46

Metoda referencyjnaWARTOŚĆMetoda i jednostka odniesienia              

68INDEKS ISO
ASTM-D44570Lepkość kinematyczna przy @ 40°C (cSt)
ASTM-D44514Lepkość kinematyczna przy @ 100°C (cSt)

ASTM-D2270210Indeks Lepkości
ASTM-D 97-46Temperatura płynięcia (°C)
ASTM-D 92>200Temperatura zapłonu  (°C)

ASTM-D4052998Gęstość w @ 15°C (g/cm³)
ASTM-E1064300Zawartość wilgoci (ppm)
ASTM-D 9740,02Całkowita kwasowość (mg KOH/g)
ASTM-D120920Kolor  (APHA)

IM95Wydajność pokrycia (%)

PAG ISO 68

Oleje do Chłodnictwa i Klimatyzacji
CO2 PAG

Rodzaje Opakowań

**80x120xH200 cm (31,50x47,25xH78,75 inch.)
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DOSTĘPNE W OPAKOWANIACH:
250 ml (8.5 FL. OZ.) - 500 ml (17 FL. OZ.)
1 Litr  (34 FL. OZ.) - 5 Litrów  (1.32 GAL)
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Test stabilności i 
kompatybilności
Oleje Errecom są ściśle i stale monitorowane w celu zapewnienia najwyższych standardów 
jakości. Każdy olej jest testowany zgodnie ze standardową metodą ANSI / ASHRAE 97-
2007.
Rozkład środka poślizgowego jest symulowany w wysokiej temperaturze roboczej przez 
długi okresy czasu i przyspieszany poprzez kontrolę temperatury, wilgotności, kwasowości 
i obecności katalizatorów reakcji (pozostałości z procesu syntezy lub utracone przez 
główne materiały systemowe, takie jak miedź, żelazo lub aluminium).
Odporność na utlenianie termiczne stanowi doskonałą wskazówkę co do trwałości smaru 
i jego przyszłego zachowania podczas aplikacji.

Przygotowuje się go za pomocą mieszaniny smaru-czynnika, waga 1/1. Umieszczonej 
w probówce razem z małym metalowym arkuszem: najpierw rurkę  wykonano żelazną , 
poczym także miedzianą i aluminiową.
Po zaspawaniu wszystkiego temperatura dochodzi do 175°C przez 14 dni.
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Test stabilności i 
kompatybilności

Przykłady testów przeprowadzonych na olejach serii POE:

Testujemy również kompatybilność materiałów z olejami i ich dodatkami za pomocą 
metody podobnej do poprzedniej. Metoda ta zapewnia niższą temperaturę roboczą 
(130°C), ale przez dłuższy czas (500 godzin). Ten proces jest wykonywany do testowania 
innych komponentów, także plastikowych.
Każdy olej jest testowany w systemie pilotażowym, z różnymi wersjami komponentów i 
czynników chłodniczych. W tym procesie obserwujemy normalną pracę instalacji, jej 
działanie i hałas.
Przez wzierniki umieszczone wzdłuż systemu można obserwować stan krążącego oleju 
i czynnika chłodniczego. Pod koniec testu czynnik chłodniczy i olej są odzyskiwane i 
poddawane niezbędnym kontrolom.

Przykłady testów przeprowadzonych na olejach serii PAG:

 POE
Czynnik R134a R410A R404A
Wygląd Czysty          Czysty          Czysty          

Tworzenie szlamu nie      nie      nie      
Kwasaowość 

Całkowita  (mg 
KOH/g)

Początkowy 0,01 0,01 0,01

Końcowy              <0,1 <0,1 <0,1

Rodzaj materiału                  
Miedź NC NC NC
Żelazo NC NC NC

Aluminium NC NC NC

 PAG R134a, R1234yf, CO2 

Czynnik R134a R1234yf CO2

Wygląd Czysty          Czysty          Czysty          
Tworzenie szlamu nie      nie      nie      

Kwasaowość 
Całkowita  (mg 

KOH/g)
Początkowy 0,02 0,02 0,02

Końcowy              <0,1 <0,1 <0,1

Rodzaj materiału                  
Miedź NC NC NC
Żelazo NC NC NC

Aluminium NC NC NC
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Olej syntetyczny PAO składa się z mieszanki uwodornionych i polialfaolefinowych dodatków 
opracowanych specjalnie w celu uzyskania lepszej smarności, stabilności chemicznej i 
termicznej, jak również doskonalszej ochrony przed zużyciem elementów systemu AC/R.
Oleje na bazie PAO mają lepszą odporność na naprężenia mechaniczne i doskonałe 
działanie z czynnikami chłodniczymi pracującymi na bardzo niskich temperaturach 
odparowania. Można je stosować z R723, amoniakiem, CO2, propanem i propylenem.

Wyznaczone cele w zakresie opracowania nowych olejów Errecom to:

• Doskonała zdolność smarowania.
• Stabilność hydrolityczna.
• Wysoka kompatybilność z materiałami wszelkiego rodzaju systemów, zarówno nowych, 
jak i starych (z ciągłą uwagą na ich ewolucję w czasie);
• Doskonałe właściwości w niskiej temperaturze;
• Niska toksyczność i wysoka biodegradowalność, zawsze zgodnie z naszymi zasadami  
zielonej filozofii; 
• Zredukowana higroskopijność i dodatek przeciwwilgociowy;
• Wysoka stabilność termiczna do utleniania; 
• Przyzwoita skuteczność rozpuszczania z czynnikami chłodniczymi.
• Optymalna mieszalność z czynnikami chłodniczymi.

PAO
Poly-alpha-olefins
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Metoda referencyjnaWARTOŚĆMetoda i jednostka odniesienia              

68INDEKS ISO
ASTM-D44568Lepkość kinematyczna przy @ 40°C (cSt)
ASTM-D44510Lepkość kinematyczna przy @ 100°C (cSt)

ASTM-D2270150Indeks Lepkości
ASTM-D 97-50Temperatura płynięcia (°C)
ASTM-D 92>250Temperatura zapłonu  (°C)

ASTM-D40520,835Gęstość w @ 15°C (g/cm³)
ASTM-E106430Zawartość wilgoci (ppm)
ASTM-D 9740,03Całkowita kwasowość (mg KOH/g)

PAO 68

 PAO 68
Art.-Nr. Opis
OL6035.Q.P2 250 ml (8.5 FL. OZ.) Pojemnik 24 2880
OL6035.M.P2 500 ml (17 FL. OZ.)  Pojemnik 12 1080
OL6035.K.P2 1 Litr  (34 FL. OZ.)  Pojemnik 12 672
OL6035.P.P2 5 Litrów  (1.32 GAL) Pojemnik 02 -
OL6035.T 25 Litrów  (6.60 GAL.) Pojemnik 01 -
OL6035.B 200 Litrów  (52.8 GAL.) Pojemnik 01 -
OL6035.IBC 1000 Litrów (264 GAL.) Pojemnik 01 -

Rodzaje Opakowań

Oleje do klimatyzacji w pojazdach
Oleje PAO

DOSTĘPNE W OPAKOWANIACH:
250 ml (8.5 FL. OZ.) - 500 ml (17 FL. OZ.) - 1 Litr  (34 FL. OZ.)

5 Litrów  (1.32 GAL) - 25 Litrów  (6.60 GAL.) - 200 Litrów  (52.8 GAL.) - 1000 Litrów (264 GAL.)

**80x120xH200 cm (31,50x47,25xH78,75 inch.)
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DOSTĘPNE W OPAKOWANIACH:
250 ml (8.5 FL. OZ.) - 500 ml (17 FL. OZ.) - 1 Litr  (34 FL. OZ.)

5 Litrów  (1.32 GAL) - 25 Litrów  (6.60 GAL.) - 200 Litrów  (52.8 GAL.) - 1000 Litrów (264 GAL.)
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Oleje do POMP 
PRÓŻNIOWYCH
Oleje do pomp próżniowych firmy Errecom są opracowywane na bazie oleju o wysokiej 
lepkości opracowanego z wybranych parafinowych olejów bazowych. Oleje te zostały 
zaprojektowane z dodatkami, które zapewniają lepszą smarowność, stabilność chemiczną 
i termiczną, a także doskonałą ochronę przed zużyciem elementów.
Oleje do pomp próżniowych są nowatorskimi środkami smarnymi: dzięki swoim chemiczno-
fizycznym właściwościom zostały opracowane dla nowoczesnych układów hydraulicznych 
również pracujących w ciężkich warunkach pracy.
Wyznaczone cele w zakresie opracowania nowych olejów Errecom to:

• Doskonała smarowność;
• Wysoki wskaźnik lepkości;
• Niska temperatura krzepnięcia: ta funkcja pozwala rozszerzyć zakres temperatur 
użytkowania produktu i zapewnia łatwy rozruch układów hydraulicznych w niskich 
temperaturach;
• Wysokie właściwości przeciwzużyciowe w celu zwiększenia wydajności i żywotności 
pomp jak również całego układu.
• Wysoka kompatybilność z materiałami wszelkiego rodzaju systemów, zarówno starych, 
jak i nowych (ze stałą dbałością o najnowsze technologie);
• Wysoka stabilność termiczna, która pozwala na stosowanie również w systemach 
zamkniętych pracujących w wysokich temperaturach i wysokich ciśnieniach bez 
powodowania tworzenia się szlamu i osadów;
• Wysoka stabilność oksydacyjna, która umożliwia przedłużanie obciążenia podczas 
pracy. Zapobiega to możliwości wczesnego zużywania się produktu;
• Wysoka stabilność hydrolityczna, zdolna do oszczędzania oleju roboczego od 
procesów rozkładu, nawet w niewielkiej procentowo obecności wody;
• Dobra deemulgowalność: ta właściwość sprzyja szybkiemu oddzielaniu się oleju od 
wody, który ewentualnie dostał się do układu. Demulgowanie może dalej hamować 
proces utleniania;
• Większa filtrowalność w porównaniu ze olejami poprzedniej generacji, nawet w 
obecności wody: zapobiega to zatykaniu się filtrów i wydłuża interwały pomiędzy 
wymianami;
• Ochrona antykorozyjna w celu skutecznej ochrony wszystkich metalowych elementów 
układu hydraulicznego;
• Właściwości przeciwpieniące w celu uniknięcia obecności piany i powietrza. Są to 
czynniki, które mogą zmniejszyć wydajność systemu ze względu na współczynnik 
ściśliwości kubicznej.



ISO32
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Zastosowanie
Oleje Errecom pokrywają szerokie pole zastosowań, bez ryzyka dekompozycji: 
klasyfikujemy je według rodzaju pomp (łopatkowe, przekładniowe, tłokowe itp.), typu 
metali stosowanych w systemie, jak również intensywności pracy (wysokie temperatury, 
ciśnienia itp.).
Oleje do pompy próżniowych zostały specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane do 
stosowania w układach hydraulicznych, których prawidłowe działanie wymaga oleju o 
wysokim wskaźniku lepkości, wysokiej wytrzymałości mechanicznej, niskiej temperaturze 
płynięcia, doskonałych właściwościach przeciwzużyciowych i stabilności chemicznej w 
wysokich temperaturach.
Produkt oferowany jest w różnych wartościach ISO. Wybór prawidłowej lepkości odbywa 
się zgodnie z zaleceniami producentów pomp oraz w zależności od temperatury otoczenia.

Oleje do POMP 
PRÓŻNIOWYCH
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ISO 68ISO 46ISO 32Method and reference unit 

684632INDEKS ISO
67,946,432,2Lepkość kinematyczna przy @ 40°C (cSt)
8,87,25,5Lepkość kinematyczna przy @ 100°C (cSt)
102103105Indeks Lepkości
-25-26-31Temperatura płynięcia (°C)
220215210Temperatura zapłonu  (°C)

0,8770,8720,870Gęstość w @ 15°C (g/cm³)

ISO 32
Art.-Nr. Opis
OL6053.Q.P2 250 ml (8.5 FL. OZ.) Pojemnik 24 2880
OL6053.M.P2 500 ml (17 FL. OZ.)  Pojemnik 12 1080
OL6053.K.P2 1 Litr  (34 FL. OZ.)  Pojemnik 12 672
OL6053.P.P2 5 Litrów  (1.32 GAL) Pojemnik 02 -

ISO 46
Art.-Nr. Opis
OL6054.Q.P2 250 ml (8.5 FL. OZ.) Pojemnik 24 2880
OL6054.M.P2 500 ml (17 FL. OZ.)  Pojemnik 12 1080
OL6054.K.P2 1 Litr  (34 FL. OZ.)  Pojemnik 12 672
OL6054.P.P2 5 Litrów  (1.32 GAL) Pojemnik 02 -

ISO 68
Art.-Nr. Opis
OL1008.Q.P2 250 ml (8.5 FL. OZ.) Pojemnik 24 2880
OL1008.M.P2 500 ml (17 FL. OZ.)  Pojemnik 12 1080
OL1008.K.P2 1 Litr  (34 FL. OZ.)  Pojemnik 12 672
OL1008.P.P2 5 Litrów  (1.32 GAL) Pojemnik 02 -

Oleje do POMP
PRÓŻNIOWYCH

Rodzaje Opakowań

**80x120xH200 cm (31,50x47,25xH78,75 inch.)
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DOSTĘPNE W OPAKOWANIACH:
250 ml (8.5 FL. OZ.) - 500 ml (17 FL. OZ.)
1 Litr  (34 FL. OZ.) - 5 Litrów  (1.32 GAL)
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Oleje O PODWYŻSZONEJ 
WYTRZYMAŁOŚCI DO POMP 
PRÓŻNIOWYCH
Wysokowydajny olej do pomp próżniowych Vacuum Pump HD firmy Errecom to środek 
smarny, który został specjalnie zaprojektowany, aby wytrzymać głęboką próżnię.
Nadaje się doskonale do smarowania każdego rodzaju sprężarki lub pompy próżniowej 
(zarówno jedno- jak i wielostopniowej).
Może być stosowany: w alternatywnych sprężarkach (które mają podwyższoną temperaturę 
sprężania); w kompresorach rotacyjnych śrubowych; w sprężarkach osiowych i odśrodkowych 
do smarowania łożysk.
Produkty wolne od popiołu, które dodawane są do olejów  Vacuum Pump HD, mają wysokie 
właściwości przeciwzużyciowe.
Wyznaczone cele w zakresie opracowania nowych olejów Errecom to:
• Doskonała smarowność
• Wysoki wskaźnik lepkości; którego lepkość zmienia się z chwilą zmiany temperatury;
• Niska lotność i wysoki punkt łatwopalności: te cechy zmniejszają zużycie oleju;
• Niska temperatura krzepnięcia: ta funkcja pozwala rozszerzyć zakres temperatur 
użytkowania produktu i zapewnia łatwy rozruch układów hydraulicznych w niskich 
temperaturach;
• Wysokie właściwości przeciwzużyciowe w celu zwiększenia wydajności i żywotności 
pomp jak również całego układu.
• Wysoka kompatybilność z materiałami wszelkiego rodzaju systemów, zarówno starych, 
jak i nowych (ze stałą dbałością o najnowsze technologie);
• Wysoka stabilność termiczna, która pozwala na stosowanie również w systemach 
zamkniętych pracujących w wysokich temperaturach i wysokich ciśnieniach bez 
powodowania tworzenia się szlamu i osadów;
• Wysoka stabilność oksydacyjna, która umożliwia przedłużanie obciążenia podczas 
pracy. Zapobiega to możliwości wczesnego zużywania się produktu;
• Wysoka stabilność hydrolityczna, zdolna do oszczędzania oleju roboczego od procesów 
rozkładu, nawet w niewielkiej procentowo obecności wody;
• Wysoka deemulgowalność: ta właściwość sprzyja szybkiemu oddzielaniu się oleju od 
wody, który ewentualnie dostał się do układu. Demulgowanie może dalej hamować proces 
utleniania;
• Większa filtrowalność w porównaniu ze olejami poprzedniej generacji, nawet w 
obecności wody: zapobiega to zatykaniu się filtrów i wydłuża interwały pomiędzy 
wymianami;
• Ochrona antykorozyjna w celu skutecznej ochrony wszystkich metalowych elementów 
układu hydraulicznego;
• Właściwości przeciwpieniące w celu uniknięcia obecności piany i powietrza. Są to 
czynniki, które mogą zmniejszyć wydajność systemu ze względu na współczynnik 
ściśliwości kubicznej.



46ISO
Zastosowanie
Oleje Errecom pokrywają szerokie pole zastosowań, bez ryzyka dekompozycji: 
klasyfikujemy je według rodzaju pomp (łopatkowe, przekładniowe, tłokowe itp.), typu 
metali stosowanych w systemie, jak również intensywności pracy (wysokie temperatury, 
ciśnienia itp.).
Oleje do pompy próżniowych zostały specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane do 
stosowania w układach hydraulicznych, których prawidłowe działanie wymaga oleju o 
wysokim wskaźniku lepkości, wysokiej wytrzymałości mechanicznej, niskiej temperaturze 
płynięcia, doskonałych właściwościach przeciwzużyciowych i stabilności chemicznej w 
wysokich temperaturach.
Produkt oferowany jest w różnych wartościach ISO. Wybór prawidłowej lepkości odbywa 
się zgodnie z zaleceniami producentów pomp oraz w zależności od temperatury otoczenia.

Oleje O PODWYŻSZONEJ 
WYTRZYMAŁOŚCI DO POMP 
PRÓŻNIOWYCH
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Klasa jakości, metody pomiaru
DIN 51506 VDL, 
DIN 51524 part 2 HLP, 
Afnor NFE 48-603HM,
Eaton Vickers I-286-S,
Cincinnati Machine P-68 / P-69 / P-70
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ISO 46Metoda i jednostka odniesienia              

46INDEKS ISO
143,9Lepkość kinematyczna przy @ 20°C (cSt)
46,8Lepkość kinematyczna przy @ 40°C (cSt)
7,6Lepkość kinematyczna przy @ 100°C (cSt)
133Indeks Lepkości
-16Temperatura płynięcia (°C)
225Temperatura zapłonu  (°C)

0,845Ciężar właściwy przy 15°C
360Punkt samozapłonu °C

10X10-8Prężność par mbar 20°C
1X10-3Prężność par mbar 100°C

ISO 46
Art.-Nr. Opis
OL1010.Q.P2 250 ml (8.5 FL. OZ.) Pojemnik 24 2880
OL1010.M.P2 500 ml (17 FL. OZ.)  Pojemnik 12 1080
OL1010.K.P2 1 Litr  (34 FL. OZ.)  Pojemnik 12 672
OL1010.P.P2 5 Litrów  (1.32 GAL) Pojemnik 02 -

Oleje o 
PODWYŻSZONEJ 
WYTRZYMAŁOŚCI DO 
POMP PRÓŻNIOWYCH

**80x120xH200 cm (31,50x47,25xH78,75 inch.)

Rodzaje Opakowań



61Niniejsza publikacja stanowi wyłączne prawo firmy Errecom s.r.l., która zabrania kopiowania i przetwarzania treści bez jej wyraźnej zgody. Dołożono wszelkich starań, aby ceny i informacje były poprawne w momencie publikacji, jednak 
Errecom s.r.l. nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Errecom s.r.l. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie i bez powiadomienia.
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DOSTĘPNE W OPAKOWANIACH:
250 ml (8.5 FL. OZ.) - 500 ml (17 FL. OZ.)
1 Litr  (34 FL. OZ.) - 5 Litrów  (1.32 GAL)



62 Niniejsza publikacja stanowi wyłączne prawo firmy Errecom s.r.l., która zabrania kopiowania i przetwarzania treści bez jej wyraźnej zgody. Dołożono wszelkich starań, aby ceny i informacje były poprawne w momencie publikacji, jednak 
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Rodzaj czynnika Temperatura Typ Sprężarki

Czynnik Kategoria Od (°C) Do (°C)       Tłokowa                (ISO) Śrubowa (ISO) Odśrodkowa (ISO)

R290 Propane -30 +20 POE 100 PA0 68 PAG PAO 68 PAG PAO 68

R1270 Propylene -30 +20 POE 100 PAO 68 PAG PAO 68 PAG PAO 68

R600 Butane -30 +20 POE 100 PAO 68 PAG PAO 68 PAG PAO 68

R600a Isobutane -30 +20 POE 100 PAO 68 PAG PAO 68 PAG PAO 68

R717 Ammonia -30 +10 PAO 68

R717 Ammonia -40 +10 PAO 68

R717 Ammonia -50 +10 PAO 68

R717 NH3  Dry Exp -50 +10 PAG Premium PAO 68 PAG Premium PAO 68

R744 CO2 Sub C. -50 -10 PAG per CO2 POE 170

R744 CO2 Trans C. -50 -10 PAG perCO2

R23 HFC -100 -40 POE 22/32

R134a HFC -20 +10 POE 32/55 POE 170/220 POE 68

R134a HFC -30 +10 POE 22/32 POE 100 POE 68

R404A HFC -40 -30 POE 32/55 POE 170/220 POE 68

R404A HFC -50 -30 POE 22/32 POE 100 POE 68

R407C HFC 0 +10 POE 55/68 POE 170/220

R410A HFC -45 +10 POE 22/32 POE 100 POE 68

R410A HFC -25 +10 POE 32/55 POE 170/220 POE 68

R410B HFC -25 +10 POE 32/55 POE 170/220 POE 68

R417A HFC -15 +15 POE 55/68 POE 170/220 POE 68

R422A HFC -45 -5 POE 22/32 POE 100 POE 68

R422A HFC -25 -5 POE 32/55 POE 170/220 POE 68

R422D HFC -45 +10 POE 22/32 POE 100 POE 68

R422D HFC -25 +10 POE 32/55 POE 170/220 POE 68

R427A HFC -40 +10 POE 22/32 POE 100 POE 68

R427A HFC -20 +10 POE 55 POE 170/220 POE 68

R507 HFC -40 0 POE 22/32 POE 100 POE 68

R507 HFC -20 0 POE 55 POE 170/220 POE 68
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Errecom s.r.l. nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Errecom s.r.l. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie i bez powiadomienia.
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Rodzaj czynnika Temperatura Typ Sprężarki

Czynnik Kategoria Od (°C) Do (°C)       Tłokowa                (ISO) Śrubowa (ISO) Odśrodkowa (ISO)

R290 Propane -30 +20 POE 100 PA0 68 PAG PAO 68 PAG PAO 68

R1270 Propylene -30 +20 POE 100 PAO 68 PAG PAO 68 PAG PAO 68

R600 Butane -30 +20 POE 100 PAO 68 PAG PAO 68 PAG PAO 68

R600a Isobutane -30 +20 POE 100 PAO 68 PAG PAO 68 PAG PAO 68

R717 Ammonia -30 +10 PAO 68

R717 Ammonia -40 +10 PAO 68

R717 Ammonia -50 +10 PAO 68

R717 NH3  Dry Exp -50 +10 PAG Premium PAO 68 PAG Premium PAO 68

R744 CO2 Sub C. -50 -10 PAG per CO2 POE 170

R744 CO2 Trans C. -50 -10 PAG perCO2

R23 HFC -100 -40 POE 22/32

R134a HFC -20 +10 POE 32/55 POE 170/220 POE 68

R134a HFC -30 +10 POE 22/32 POE 100 POE 68

R404A HFC -40 -30 POE 32/55 POE 170/220 POE 68

R404A HFC -50 -30 POE 22/32 POE 100 POE 68

R407C HFC 0 +10 POE 55/68 POE 170/220

R410A HFC -45 +10 POE 22/32 POE 100 POE 68

R410A HFC -25 +10 POE 32/55 POE 170/220 POE 68

R410B HFC -25 +10 POE 32/55 POE 170/220 POE 68

R417A HFC -15 +15 POE 55/68 POE 170/220 POE 68

R422A HFC -45 -5 POE 22/32 POE 100 POE 68

R422A HFC -25 -5 POE 32/55 POE 170/220 POE 68

R422D HFC -45 +10 POE 22/32 POE 100 POE 68

R422D HFC -25 +10 POE 32/55 POE 170/220 POE 68

R427A HFC -40 +10 POE 22/32 POE 100 POE 68

R427A HFC -20 +10 POE 55 POE 170/220 POE 68

R507 HFC -40 0 POE 22/32 POE 100 POE 68

R507 HFC -20 0 POE 55 POE 170/220 POE 68
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Nazwa produktu PAG 46 R134a PAG 100 R134a PAG 125 R134a PAG 150 R134a PAG Universal R134a
INDEKS ISO 46 100 125 150 68
Kinematic viscosity @ 40°C (cSt) 46 100 125 150 68
Kinematic viscosity @ 100°C (cSt) 8,6 19 21 25 12,4
Indeks Lepkości 184 212 199 200 181
Całkowita kwasowość (mg KOH/g) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Temperatura płynięcia (°C) -43 -40 -42 -40 -40
Temperatura zapłonu  (°C) 226 230 215 230 215
Gęstość w @ 15°C (g/cm³) 0,986 0,993 1 1,005 0,992
Nazwa produktu PAG 46 R1234yf PAG 100 R1234yf PAG Universal R1234yf
INDEKS ISO 46 100 68
Kinematic viscosity @ 40°C (cSt) 46 100 68
Kinematic viscosity @ 100°C (cSt) 10 20 14
Indeks Lepkości 213 212 208
Całkowita kwasowość (mg KOH/g) 0,02 0,02 0,02
Temperatura płynięcia (°C) -49 -41 -46
Temperatura zapłonu  (°C) 220 230 215
Gęstość w @ 15°C (g/cm³) 0,999 1,002 0,999
Nazwa produktu PAG Premium
INDEKS ISO 68
Kinematic viscosity @ 40°C (cSt) 68
Kinematic viscosity @ 100°C (cSt) 13
Indeks Lepkości 208
Całkowita kwasowość (mg KOH/g) 0,02
Temperatura płynięcia (°C) -42
Temperatura zapłonu  (°C) 210
Gęstość w @ 15°C (g/cm³) 0,997
Nazwa produktu PAG 46 per CO2 PAG 68 per CO2
INDEKS ISO 46 68
Kinematic viscosity @ 40°C (cSt) 46 68
Kinematic viscosity @ 100°C (cSt) 10,7 14
Indeks Lepkości 213 210
Całkowita kwasowość (mg KOH/g) 0,02 0,02
Temperatura płynięcia (°C) -49 -46
Temperatura zapłonu  (°C) 219 215
Gęstość w @ 15°C (g/cm³) 0,998 0,998
Nazwa produktu POE 22 POE 32 POE 46 POE 55 POE 68 POE 100 POE 170
INDEKS ISO 22 32 46 55 68 100 170
Kinematic viscosity @ 40°C (cSt) 22 32 46 55 68 100 170
Kinematic viscosity @ 100°C (cSt) 4,1 5,3 7,3 7,9 8,5 11,9 16,3
Indeks Lepkości 82 94 93 93 90 108 101
Całkowita kwasowość (mg KOH/g) 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Temperatura płynięcia (°C) -54 -48 -45 -42 -39 -42 -33
Temperatura zapłonu  (°C) 198 215 235 245 255 270 280
Gęstość w @ 15°C (g/cm³) 0,935 0,938 0,939 0,94 0,941 0,975 0,971
Nazwa produktu POE 100 Hybrid
INDEKS ISO 100
Kinematic viscosity @ 40°C (cSt) 100
Kinematic viscosity @ 100°C (cSt) 11
Indeks Lepkości 99
Całkowita kwasowość (mg KOH/g) 0,02
Temperatura płynięcia (°C) -33
Temperatura zapłonu  (°C) 260
Gęstość w @ 15°C (g/cm³) 0,958
Oporność objętościowa 1x10e14 
Nazwa produktu PAO
INDEKS ISO 68
Kinematic viscosity @ 40°C (cSt) 68
Kinematic viscosity @ 100°C (cSt) 10
Indeks Lepkości 150
Całkowita kwasowość (mg KOH/g) 0,03
Temperatura płynięcia (°C) -50
Temperatura zapłonu  (°C) >250
Gęstość w @ 15°C (g/cm³) 0,835
Nazwa produktu Vacuum Pump ISO32 Vacuum Pump ISO46 Vacuum Pump ISO68 Vacuum Pump HD
INDEKS ISO 32 46 68 46
Kinematic viscosity @ 40°C (cSt) - - - 143,9
Kinematic viscosity @ 100°C (cSt) 32,2 46,4 67,9 46,8
Indeks Lepkości 5,5 7,2 8,8 7,6
Całkowita kwasowość (mg KOH/g) 105 103 102 133
Temperatura płynięcia (°C) -31 -26 -25 -16
Temperatura zapłonu  (°C) 210 215 220 225
Gęstość w @ 15°C (g/cm³) 0,87 0,872 0,877 -
Ciężar właściwy przy 15°C - - - 0,845
Punkt samozapłonu °C - - - 360
Prężność par mbar 20°C - - - 10x10-8

Prężność par mbar 100°C - - - 1x10-3
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Errecom s.r.l. nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Errecom s.r.l. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Nazwa produktu PAG 46 R134a PAG 100 R134a PAG 125 R134a PAG 150 R134a PAG Universal R134a
INDEKS ISO 46 100 125 150 68
Kinematic viscosity @ 40°C (cSt) 46 100 125 150 68
Kinematic viscosity @ 100°C (cSt) 8,6 19 21 25 12,4
Indeks Lepkości 184 212 199 200 181
Całkowita kwasowość (mg KOH/g) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Temperatura płynięcia (°C) -43 -40 -42 -40 -40
Temperatura zapłonu  (°C) 226 230 215 230 215
Gęstość w @ 15°C (g/cm³) 0,986 0,993 1 1,005 0,992
Nazwa produktu PAG 46 R1234yf PAG 100 R1234yf PAG Universal R1234yf
INDEKS ISO 46 100 68
Kinematic viscosity @ 40°C (cSt) 46 100 68
Kinematic viscosity @ 100°C (cSt) 10 20 14
Indeks Lepkości 213 212 208
Całkowita kwasowość (mg KOH/g) 0,02 0,02 0,02
Temperatura płynięcia (°C) -49 -41 -46
Temperatura zapłonu  (°C) 220 230 215
Gęstość w @ 15°C (g/cm³) 0,999 1,002 0,999
Nazwa produktu PAG Premium
INDEKS ISO 68
Kinematic viscosity @ 40°C (cSt) 68
Kinematic viscosity @ 100°C (cSt) 13
Indeks Lepkości 208
Całkowita kwasowość (mg KOH/g) 0,02
Temperatura płynięcia (°C) -42
Temperatura zapłonu  (°C) 210
Gęstość w @ 15°C (g/cm³) 0,997
Nazwa produktu PAG 46 per CO2 PAG 68 per CO2
INDEKS ISO 46 68
Kinematic viscosity @ 40°C (cSt) 46 68
Kinematic viscosity @ 100°C (cSt) 10,7 14
Indeks Lepkości 213 210
Całkowita kwasowość (mg KOH/g) 0,02 0,02
Temperatura płynięcia (°C) -49 -46
Temperatura zapłonu  (°C) 219 215
Gęstość w @ 15°C (g/cm³) 0,998 0,998
Nazwa produktu POE 22 POE 32 POE 46 POE 55 POE 68 POE 100 POE 170
INDEKS ISO 22 32 46 55 68 100 170
Kinematic viscosity @ 40°C (cSt) 22 32 46 55 68 100 170
Kinematic viscosity @ 100°C (cSt) 4,1 5,3 7,3 7,9 8,5 11,9 16,3
Indeks Lepkości 82 94 93 93 90 108 101
Całkowita kwasowość (mg KOH/g) 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Temperatura płynięcia (°C) -54 -48 -45 -42 -39 -42 -33
Temperatura zapłonu  (°C) 198 215 235 245 255 270 280
Gęstość w @ 15°C (g/cm³) 0,935 0,938 0,939 0,94 0,941 0,975 0,971
Nazwa produktu POE 100 Hybrid
INDEKS ISO 100
Kinematic viscosity @ 40°C (cSt) 100
Kinematic viscosity @ 100°C (cSt) 11
Indeks Lepkości 99
Całkowita kwasowość (mg KOH/g) 0,02
Temperatura płynięcia (°C) -33
Temperatura zapłonu  (°C) 260
Gęstość w @ 15°C (g/cm³) 0,958
Oporność objętościowa 1x10e14 
Nazwa produktu PAO
INDEKS ISO 68
Kinematic viscosity @ 40°C (cSt) 68
Kinematic viscosity @ 100°C (cSt) 10
Indeks Lepkości 150
Całkowita kwasowość (mg KOH/g) 0,03
Temperatura płynięcia (°C) -50
Temperatura zapłonu  (°C) >250
Gęstość w @ 15°C (g/cm³) 0,835
Nazwa produktu Vacuum Pump ISO32 Vacuum Pump ISO46 Vacuum Pump ISO68 Vacuum Pump HD
INDEKS ISO 32 46 68 46
Kinematic viscosity @ 40°C (cSt) - - - 143,9
Kinematic viscosity @ 100°C (cSt) 32,2 46,4 67,9 46,8
Indeks Lepkości 5,5 7,2 8,8 7,6
Całkowita kwasowość (mg KOH/g) 105 103 102 133
Temperatura płynięcia (°C) -31 -26 -25 -16
Temperatura zapłonu  (°C) 210 215 220 225
Gęstość w @ 15°C (g/cm³) 0,87 0,872 0,877 -
Ciężar właściwy przy 15°C - - - 0,845
Punkt samozapłonu °C - - - 360
Prężność par mbar 20°C - - - 10x10-8

Prężność par mbar 100°C - - - 1x10-3
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Via Industriale, 14
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