
SPECOL COMPRESSO A/C PAG 46 Z UV 1L
SPECOL Compresso A/C PAG jest to olej syntetyczny wysokiej jakości do
klimatyzacji na bazie poliglikoli polarnych PAG. Oleje te charakteryzują się
doskonałą odpornością, termiczną, chemiczną, a także bardzo wysokim
wskaźnikiem lepkości i niską temperaturą płynięcia - zapewnia to olejom
bardzo dobre własności. Compresso A/C PAG są alternatywą dla olejów na
bazie PAO oraz POE. Olej Compresso A/C PAG to olej przyjazny
dla środowiska.

Oleje Compresso A/C PAG stosuje się w układzie klimatyzacji pojazdów samochodowych i nadaje się do wszystkich
dostępnych sprężarek.
Pozostawienie otwartego opakowania powoduje utratę ich właściwości.
Oleje Compresso A/C PAG mają pozytywny wpływu na działanie sprężarki klimatyzacji, są odporne nawet ma działanie
zwarć elektrycznych i doskonale mieszają się z czynnikiem chłodzącym.
Oleje Compresso A/C PAG są kompatybilne z czynnikiem chłodzącym R134a oraz mogą być stosowane w układach
z czynnikiem chłodzącym R1234yf. Dodatkowo dodano do oleju kontrast UV co w razie wycieku czynnika spowoduje
szybkie wykrycie awarii.
 
WŁAŚCIWOŚCI
PARAMETRY PAG 46
BARWA - bezbarwny, jasnożółtawy
Lepkość 40°C,mm2/s 44
Wskaźnik lepkości 180
Temperatura płynięcia -45 °C
Temperatura zapłonu +215 °C
 
NORMY
WT-SPEC-AC-217 1 07.14.
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

Opis producenta

Firma Specol Sp. z o.o. powstała i działa na rynku od 2002 roku, jednakże doświadczenie produkcyjne posiada od 1995
roku. Przedsiębiorstwo Specol Sp. z o.o. jest jednym z największych polskich producentów szerokiej gamy środków
smarnych, płynów eksploatacyjnych i specyfików naftowych dla motoryzacji i przemysłu. Poprzez rozbudowaną sieć
własnej dystrybucji oraz autoryzowanych partnerów nasze produkty docierają do odbiorców z całej Polski oraz Europy.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer

