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FCH - COMPPAT GE 32 – specjalny olej syntetyczny fluid do sprężarek śrubowych 
 

Wysokospecjalistyczny fluid przeznaczony do sprężarek śrubowych, oparty na mieszaninie poliglikolu (PG) i  
diestrów syntetycznych. Przetestowane i sprawdzone w użyciu od ponad 15 lat zapewnia znakomite warunki 
pracy urządzeń przez ok. 8000 roboczogodzin. Stosowane przede wszystkim w urządzeniach pracujących w 
warunkach dużej wilgotności, wysokich temperatur lub innych niekorzystnych czynników mających wpływ na  
skrócenie żywotności płynów roboczych. 
 

WŁAŚCIWOŚCI: 
 Doskonała zdolność do przenoszenia dużych obciążeń  
 Biodegradowalny 

 W pełni syntetyczny 

 Bardzo dobra odporność termiczna - wydłużenie żywotności 
 Znakomita odporność na utlenianie, wysoka stabilność termiczna 

 Niskie odparowanie w wysokich temperaturach, nie tworzy nagarów 

 Dobre właściwości w niskich temperaturach 

 Bardzo dobrze utrzymuje swoją lepkość w szerokim zakresie temperatur 
 Wysoka temperatura zapłonu 

ZASTOSOWANIE: 

Stosowany do sprężarek śrubowych 

DANE TECHNICZNE: 

Olej bazowy – PG/diestry                    
Punkt zapłonu -  254 °C  
Punkt kroplenia -  -48°C               
Lepkość w 40°C  ISO-VG– 32 mm2/s 
Lepkość w 100°C  ISO-VG– 7,2 mm2/s         
Gęstość w 20°C – 980 kg/m3                       

      

 

 

FEHCHEM – specjalista w dziedzinie środków smarnych i chemii przemysłowej                                                                                                   
Dzięki stałemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci mogą czerpać korzyści ze stabilnej, najwyższej jakości produktów. Obecnie 
w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 różnych specjalistycznych środków smarowych dla wszelkich działów przemysłu (smary, oleje, chłodziwa, produkty w 
aerozolach oraz bardzo szeroką ofertę chemii przemysłowej, odtłuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalników,  itp.)       
OFERUJEMY :                          
Stałe doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobór środków smarnych mając na uwadze zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie następujących 
problemów : nadmierne zużycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie się maszyn, głośna praca, wycieki, nadmierne zużycie środków smarnych, itd.   

http://www.lubritec.pl/

