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Kalınlaştırılar, Yapışkanlık Verici Katıklar Typical viscosity 
cSt @100C

Treat Level 
wt %

V-176 İyi shear stability ve iyi string length özelliğine sahiptir. Parafinik yağ içerisinde çözülmüş PIB. 3,000 0.5 - 2.0 • • • •

V-177 İyi shear stability ve iyi string length özelliğine sahiptir. Parafinik yağ içerisinde çözülmüş PIB. 10,500 0.5 - 2.0 • • • •

V-178 İyi shear stability ve iyi string length özelliğine sahiptir. Parafinik yağ içerisinde çözülmüş PIB. 4,000 0.5 - 2.0 • • • •

V-188 Mükemmel shear stability ve iyi string length özeliğine sahiptir. Parafinik yağ içerisinde çözülmüş OCP 4,000 0.5 - 2.0 • • • • •

V-198A Mükemmel string length ve zayıf shear stabilite özelliğine sahiptir. Parafinik yağ içerisinde çözülmüş PIB. Gıda sınıfı için V498 kullanabilirsiniz. 4,500 0.5 - 2.0 • • •

V-378 Mükemmel termal stabilite, iyi shear stabilite ve string length özelliğine sahiptir. Grup III yağı içerisinde çözülmüş PIB. 5,000 0.5 - 2.0 • • • •

V-422 İyi shear stability ve iyi string length özelliğine sahiptir. Gıda sınıfı teknik white oil içerisinde çözülmüş PIB. 3,000 0.5 - 2.0 • • • • •

V-570 İyi shear stability ve iyi string length özelliğine sahiptir. Bitkisel yağ esaslıdır. 8,000 3.0 - 10.0 • • • • • •

V-584 Naturel, gıda sınıfı ve bitkisel bazlı ürün özelliklerine sahiptir. Mükemmel tackiness özelliği. 600 3.0 - 10.0 • • • • • • •

V-801 Su yada emülsiyonlar kullanılarak meydana getirilen sıvılar için tackiness özelliğine sahip polimer. 32,000 @ 40C 0.3 - 5.0 • •

Viskozite İndeks Geliştiriciler Shear Stability Index 
(PSSI) ASTM D-6278

1% Treat in ISO 32 cSt 
@100C 

% Treat to Obtain 
1000 cSt at 100 C

Viscosity 
cSt @100C

Treat Level 
wt%

V-101 Katı, balya olefin kopolimer. 45 13.0 cSt 10.0 0.5 - 2.0 • • •

V-113 Katı, balya olefin kopolimer. 50 16.1 cSt 7.0 0.5 - 1.5 • • •

V-158 Parafinik  yağ içerisinde çözülmüş olefin kopolimer. 50 12% = 11 cSt 1,000 7.0 - 10.0 • •

V-160 Parafinik yağ içerisindeki shear stabil polimer çözeltisi. 22 12% = 15.0 cSt 3,000 5.0 - 10.0 • • • • •

V-255 Pelet (granül) formdaki shear stabil polimer. 25 10.5 cSt 12.0 0.5 - 2.0 • • • •

V-460 Gıda sınıfı, sıvı formdaki shear stabil VI geliştirici. 20 12% = 14 cSt 3,000 5.0 - 10.0 •

V-508F Bitkisel yağlar ve esterler için gıda sınıfı, sıvı formdaki  VI geliştirici. 28 12% = 45 cSt 6,000 5.0 - 10.0 • • • • • • •

V-515 Bitkisel yağ içerisindeki polimer çözeltisi. 20 12% = 12 cSt 8,000 2.0 - 16.0 • • •

Gres Katkıları Treat Level 
wt %

V-191/M Yüksek miktarda su içeren gresler için water wash out ve tackiness özelliğine sahip polimer emülsiyonu. Organik ve sentetik greslerde de kullanılabilir. 0.5%-2.0% •

V-207 Hızlı çözünen toz polimer, hemen hemen bütün gres türleri için mükemmel shear stabilite ve water spray off özelliği. 0.5 - 2.0 •

V-211 Hızlı çözünen toz polimer, hemen hemen bütün gres türleri için mükemmel tackiness, iyi shear stabilite ve water spray off özelliği. 0.5 - 2.0 •

V-4020 Shear stabilite ve water spray off özelliğini geliştirmek için kullanılan pelet (granül) fromdaki polimer. 0.2 - 0.5 •

V-4004A Shear stabilite ve water spray off özelliğini geliştirmek için kullanılan Sıvı polimer. 1.0 - 5.0 •

DP-200 Lityum gresleri için Damlama Noktası Geliştirici. 0.5 •

Özel Paketler & Katkılar Treat Level
wt %

CA-447 Gıda sınıfı yağlarda, katkı maddelerinin kullanılabilmesi için polariteyi geliştiren Coupling agent. 3.0 - 7.0 • • • • •

CI-426 Gıda sınıfı uygulamar için Korozyon İnhibitörü ve Aşınma Önleyici paket katık. 0.5 - 2.0 • • • • •

CMR-1001 Alüminyum ve Çelik kalıpları lekelemeyen biyobazlı beton kalıp ayırıcı ürün. 3.0-6.0 •

EVO-530 Pompalar ve kompresörlerdeki pistonları yağlamak için %50 oranında Su ile kullanılan Bitkisel Emülgatör Paketi. 15 - 30 • • • •

HF-546 Biyobazlı Hidroli Sıvılar için Paket katık. MIL-PRF-32073, Vickers Vane, ve Oksidasyon testlerini karşılar, TMP ile uyumludur. 1.85 • • •

HF-762 Hidrolik Yağlar için kullanılan mükemmel termal stabilite ve sudan ayrılma özelliğine sahip paket katıktır. Oldukça iyi CI, AW ve EP özelliklerine sahiptir. 0.5 - 1.0 •

RD-535 Biyobazlı dişli yağı paketi (70 pound>Timken, weld load: 250 kg). Rock drill, gres ve open gear uygulamaları için kullanılan paket katık. 2.0 - 7.0 • • • •

V-162 Yağ bazlı sıvılar için dumanlanma önleyici katık. Su bazlı ürünler veya sentetik sıvılar için MW-612 kullanılır. 0.02 - 0.1 •

WA-24 Kızak yağ paket katığı, Cincinnati Milacron test approved, Mükemmel sudan ayrılma özelliği, Grup I baz yağı ile uyumlu. 1.75 •

WA-64 Light color, Low odor, hemen hemen bütün baz yağlar ile uyumlu, Cincinnati Milacron & LS-2 Approved. 1.75 •

Soğuk Akış Geliştiricileri Treat Level 
wt %

PD-555C Bikisel yağlarda mükemmel akma noktası özelliği. Ayçiçek, soya, kanola ve TMPTO ile uyumlu. -33 oC'ye kadar performans geliştirir. 0.1 - 0.5 • • • • •

PD-600 Hidrolik yağlar, pnömatik aletler ve zincir testereler için akma noktası geliştiricidir. -40 oC'ye kadar performans geliştirir. 0.1 - 0.5 • • • • • • •

PD-610 Hidrolik yağlar, pnömatik aletler, traktör sıvıları ve zincir testereler için akma noktası geliştiricidir. Baz yağa bağlı olarak -55 oC'ye kadar performans geliştirir. 0.1 -0.5 • • • • • • •

Functional Products
Yağlayıcıların Yenilikçi Kimyası




