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AGIP ARNICA SX/N 46          F.T.  H 17/2010 
__________________________________________________________________ 
 
AGIP ARNICA SX/N 46  este un fluid hidraulic complet sintetic (hidrocarburi sintetice), cu 
performanţe foarte ridicate, formulat special pentru presele utilizate în industria 
materialelor ceramice. 
Uleiul sintetic de bază conţine un pachet de aditivi care îi conferă proprietăţi detergent-
dispersante, antioxidante, antiuzură şi antirugină. Ca urmare, intervalele de schimbare a 
uleiului sunt mult mai mari decât cele care pot fi obţinute cu uleiuri minerale.  
 
Caracteristici (valori tipice) 
AGIP ARNICA SX/N   46 
Viscozitate cinematică la 40 °C mm²/s * 46 
Viscozitate cinematică la 100 °C mm²/s * 7,62 
Indice de viscozitate - 147 
Punct de inflamabilitate COC ** °C 238 
Punct de curgere °C -45 
Densitate la 15 °C kg/l 0,844 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); COC – Cleveland Open Cup (vas deschis) 
 
Proprietăţi şi performanţe 
* Valoarea ridicată a indicelui de viscozitate asigură o minimă variaţie a viscozităţii 
uleiului cu temperatura.  
* Datorită valorii foarte scăzute a punctului de curgere, fluidul poate fi folosit într-un 
domeniu larg de temperaturi.   
* Buna stabilitate termo-oxidativă asigură durate de utilizare foarte lungi. 
* Bunele proprietăţi antiuzură asigură funcţionarea eficientă,  timp  îndelungat, a 
pompelor cu palete şi a tuturor organelor metalice, în mişcare, din circuitul hidraulic. 
* Suprafeţele metalice ale tuturor componentelor circuitului hidraulic sunt protejate 
efficient împotriva coroziunilor datorită aditivarii corespunzatoare a produsului.  
* Prin proprietăţile detergent-dispersante pe care le posedă, uleiul menţine în suspensie 
impurităţile şi împiedică depunerea lor. 
 
Specificaţii şi aprobări 
Produsele AGIP ARNICA SX/N 46 îndeplineşte cerinţele de calitate ale specificaţiilor: 

- ISO-L-HV; 
- DIN 51524 /3 – HVLP D 
 

Utilizări 
AGIP ARNICA SX/N 46   este recomandat pentru presele hidraulice folosite în industria 
materialelor ceramice, ca şi pentru cele mai noi utilaje SACMI.  
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