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Kroon-Oil Paraflo 15

Descrição

Paraflo 15 é um óleo mineral técnico de cor branca. O produto é composto principalmente por uma mistura de parafina saturada e 
hidrocarbonetos de cicloparafina. Como resultado de uma refinação exaustiva, este óleo é isento de ácidos e praticamente incolor e 
inodoro. 

Aplicação

É utilizado o Paraflo 15:

Como um lubrificante para equipamento de engenharia de precisão e para máquinas de costura e outras máquinas têxteis.
Como matéria-prima para vários processos ATENÇÃO! Este óleo não deverá ser utilizado na indústria médica ou alimentar, na 
qual a comida poderá entrar em contacto com o óleo.

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l 0,852

Viscosidade 20 °C, mm²/s 37,50

Viscosidade 40 °C, mm²/s 15,60

Viscosidade 100 °C, mm²/s 3,60

Índice de viscosidade 114

Ponto de inflamação PM, °C 183

Ponto de inflamação COC, °C 192

Ponto de fluidez, °C -21

Embalagens disponíveis

02216
Garrafa de 1 l

37000
Balde de 20 l

12142
Bidão de 60 l

12240
Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição 
geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, 
especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a 
escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a 
alterações sem notificação.
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