
Product gegevens

Anvol SWX
Moeilijk brandbare hydraulische vloeistof

Omschrijving
Castrol Anvol SWX is een moeilijk brandbare hydraulische vloeistof op basis van polyol esters HFDU. Het voldoet aan
de Factory Mutual Categorie 1 klassificatie. In zijn klasse is het een uitstekend product dat een veiliger werkomgeving
creëert en de betrouwbaarheid van het systeem verhoogt.

Toepassing
Het product is ontwikkeld voor hydraulische systemen met hoge drukken tot 520 bar. De bescherming tegen slijtage van
de hydrauliekpompen is vergelijkbaar met minerale olie.
 
Anvol SWX biedt een combinatie van HFDU prestaties als moeilijk brandbare vloeistof met superieure betrouwbaarheid
van het systeem. Het beperkt de vorming van vernisachtige componenten die potentieel kleppen doen vastlopen en die
zich soms ophopen in leidingen of reservoirs. Het is ook goed bestand tegen water en geeft goede corrosie
bescherming.
 
Zelfs in de extreme omstandigheden van een staalfabriek biedt Anvol SWX veiligheid, bescherming en betrouwbaarheid.
Dit geeft besparingen door minder storingen en het vermindert onverwachte stilstand.
 
Anvol SWX wordt gebruikt omgevingen waar relatief veel brandgevaar bestaat zoals bijvoorbeeld warmwalserijen,
hantering van rollen plaatstaal, pijpwalsen en continugieterijen. Het risico op brand wordt tot een minimum herleid
omdat Castrol Anvol SWX een hoog brandpunt en een lage verbrandingswaarde heeft.
Anvol SWX is volledig verdraagzaam met nitriel- (NBR), hydrogenated NBR en fluorcarbon rubbers (FKM). De Seal
Compatibiltiy Index is vergelijkbaar met die van minerale olie.
 
Anvol SWX voldoet aan de eisen van: Factory Mutual Category 1

Voordelen
Hoog vlampunt biedt superieure brandwerende eigenschappen met een veiligere werkomgeving en betere
bescherming van de apparatuur.
Anvol SWX is bestand tegen afschuiving en de brandwerende eigenschappen worden gehandhaafd tijdens het
gebruik.
Geavanceerde corrosiewering beschermt metalen componenten tegen restwater en leidt tot langere levensduur
van de apparatuur en minder stilstand van machines.
Uitstekende weerstand tegen oxidatie en thermische degradatie. Vermindert slib- en vernis vorming en
voorkomt kleven van kleppen. Dit zorgt voor een langere levensduur van het systeem en langere verversings
termijn.  
Goede anti-slijtage eigenschappen geeft een uitstekende bescherming tegen slijtage en vermindert machine
stilstand en ongepland onderhoud.
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Productspecificaties

Test Methode Eenheden 46 68

Dichtheid @ 15°C ISO 12185 kg/m³ 890 890

Kinematische Viscosity @ 40°C ISO 3104 mm²/s 48 62

Kinematische Viscosity @ 100°C ISO 3104 mm²/s 9,6 12,2

Viscositeits Index ISO 2909 - 180 180

Stolpunt ISO 3016 °C -36 -33

Vlampunt - open cup methode ISO 2592 °C 280 300

Brandpunt ISO 2592 °C 360 360

Zelfontbrandings temperatuur ASTM E659 °C 430 430

Schuim Sequence I - tendency / stabiliteit ISO 6247 ml/ml 10/0 10/0

Waterafscheiding @ 54°C (40/37/3) ISO 6614 min 25 25

Luchtafscheiding @ 50°C ISO 9120 min 2 3

FZG Gear Scuffing test - A/8.3/90 ISO 14635-1 Schadetrap >12 >12

Roesttest - synthetisch zeewater (24 uur) ISO 7120 - Pass Pass

Oxidatie Stabiliteit - Roteredn drukvat ASTM D2272 min 230 230

Oxidatie Stabiliteit - TOST ISO 4263-1 / ASTM D943 uur 450 450

Shear Stability - KRL test (20hrs) DIN 51350-6 / CEC L45-A-99 viscositeits daling(%) <1 <1

Factory Mutual SFP Berekening - 5.0 4.7

Extra Informatie
In tegenstelling tot sommige HFDU producten gebruikt Anvol SWX geen polymere materialen om de spray-ignition test
te behalen. Deze polymere materialen kunnen door afschuiving tijdens gebruik snel achteruitgaan en dit leidt tot een
verlies van de geclaimde testresultaat en tevens een aanzienlijke vermindering van de viscositeit. De selectie van Anvol
SWX voor gebruik in een gevaarlijke omgeving moet worden gebaseerd op de hoge vlampunt en het lagere calorisch
vermogen (gebaseerd op Factory Mutual Group 1 classificatie). Er moet altijd een risicobeoordeling worden uitgevoerd
wanneer er een behoefte is aan om het even welk type van brandwerende hydraulische vloeistof, op basis van
factoren zoals de potentiële ontstekingsbronnen, brandpreventie maatregelen en de mogelijke gevolgen van een brand.

Opslag
Geadviseerd wordt dit product bij voorkeur onderdak op te slaan. Wanneer men echter genoodzaakt is om de vaten
buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bondels onder het olieniveau, ten einde intrede van
water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Tevens mogen de producten niet opgeslagen worden bij een
temperatuur boven de 60 °C, blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt ten einde een
achteruitgang in kwaliteit te voorkomen.
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Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of
impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als
richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de
producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.
Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering
van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of
van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie
gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

NL: Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel , BE: Uitbreidingstraat 60-62 , 2600 Berchem/Antwerpen,
Tel +31 (0)10 249 44 34, Fax +31 (0)10 249 44 30, Tel +32 (0)3 286 62 10, Fax +32 (0)3 286 62 20,
www.castrol.com/industrial
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