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SN600 High VI

پست الکترونیکی چاپ     اندازه قلم

روغن پایهHigh VI  SN 600 یکی از روغن پایه ھای تولیدی شرکت نفت سپاھان با کاربردھای وسیع در صنعت می باشد. این روغن پایه حاصل از فرآیندھای استخراج با

حالل و موم گیری است و به عنوان یکی از مرغوب ترین روغن ھای پایه گروه I در فرموالسیون انواع روغن موتورھای بنزینی و دیزلی، روانکارھای صنعتی، گریس ھا و فرآورده

ھای ویژه مورد استفاده قرار می گیرد. روغن پایهHigh VI  SN 600 در بسته بندی ھای گوناگون به صورت فله، بشکه، فلکسی و IBC تولید و عرضه میگردد.

 

SN600 High VI   مشخصات فني

نتیجهروش آزمونواحدویژگي

روشن و شفافVisual-ظاھر

حداکثر ASTM D-1500 1.5-رنگ

C mm)گرانروي کینماتیك در 100  /s (cStASTM D-445 12 حداقل

(VI)شاخص گرانروي-ASTM D-2270 90 حداقل

حداقل C°ASTM D-92 246نقطه اشتعال

حداکثر C°ASTM D-97-6نقطه ریزش

C 250 درصد تبخیر مواد فرار در% wtASTM-D-58003 حداکثر

°2

o

موارد کاربرد:

انواع روغن موتورھای بنزینی و دیزلی

انواع روغن موتورھای گاز سوز و دوگانه سوز

روانکارھای صنعتی 

گریس و فرآورده ھای ویژه 

اطالعات تکمیلي
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تمامی حقوق سایت متعلق به نفت سپاھان می باشد و ھرگونه کپی برداری با ذکر منبع بالمانع است | طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه

درباره نفت سپاھان

پاالیشگاه نفت سپاھان در سال 1371 بھ عنوان یکی از واحدھای پاالیشگاه اصفھان آغاز به فعالیت نمود. این واحد پاالیشگاھی در ابتدای مھر ماه سال 1378 بھ صورت یک شرکت سھامی خاص تحت عنوان

شرکت تصفیه روغن اصفھان تأسیس و تحت شماره 155078 مورخ 1/7/1378 در اداره ثبت شرکت ھا و مالکیت صنعتی تھران به ثبت رسید ... ادامه مطلب

تماس با نفت سپاھان

آدرس : ایران، تھران، میدان آرژانتین، میدان بھاران، شماره 92

تلفن تماس :

دفتر مرکزی : 8347 (9821+)

پاالیشگاه اصفھان : 33800501 (9831+)
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