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Niniejsze informacje odpowiadają stanowi posiadanej przez nas obecnie wiedzy. Nie zwalniają one użytkowników z kontroli przeprowadzanych we własnym zakresie. 
Z naszych informacji nie można wywodzić prawnie wiążącego zapewnienia określonych cech lub przydatności do zastosowania w konkretnym celu. Odbiorcy naszych 
produktów powinni we własnym zakresie przestrzegać ewentualnie obowiązujące postanowienia ustawowe i rozporządzenia, które dotyczą stosowania i obchodzenie się z 
naszymi produktami. 
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DIVINOL WTO 
 

Opis: 
 

 olej przenoszący ciepło na bazie olei mineralnych 
 

Typowe cechy: 
 
Kolor  jaśniejszy 1,0 DIN ISO 2049 
 

Gęstość/15°C kg/m³ 880 DIN 51 757 
 

Lepkość /40°C mm²/s 31 DIN 51 562 
 

Współczynnik lepkości  96 DIN ISO 2909 
 

Temperatura zapłonu °C > 210 DIN ISO 2592 
 

Temperatura krzepnięcia °C < -10 DIN ISO 3016 
 

Punkt wrzenia °C 360 DIN 51 356 
 

Temperatura °C 340 DIN 51 794 
samozapłonu 
 

Ciśnienie pary mbar ok.2,5 
 

max. dopuszczalna  
temperatura powłoki 
olejowej °C +320 / +340 (krótko) 
 

max. dopuszczalna 
temperatura początkowa °C +320 
 

Temperatura pracy °C -10 do +320 
 

Zastosowanie: 
 
DIVINOL WTO służy jako medium do pośredniego ogrzewania, chłodzenia lub do 
stałego utrzymania temperatur. 
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Przed ponownym napełnieniem urządzenia, cały system powinien zostać poddany 
gruntownemu wyczyszczeniu, aby uniknąć odkładania się zanieczyszczeń. 
Czyszczenie zbiorników oraz przewodów rurowych zapewnia optymalny 
współczynnik sprawności urządzenia. 
 

Proszę korzystać z naszego serwisu technicznego. Nasi doradcy 
techniczni w razie jakichkolwiek pytań związanych z technicznym 
zastosowaniem produktów są do Państwa dyspozycji. 
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