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FCH - HEAT TRASFER  WU - specjalny mineralny olej grzewczy o wysokiej temp. wrzenia 
 
Specjalnie przetworzony olej mineralny z wysokim zakresem temperatury wrzenia i niskiej prężność pary  
w systemach wymiany ciepła.  
 
WŁAŚCIWOŚCI : 
 

 doskonała stabilność termiczna 
 dobra odporność na utlenianie 
 dobra wydajność wymiany ciepła 
 dobre zachowanie na zimno 
 łatwe uruchamianie instalacji 
 bardzo dobre właściwości pracy jako nośnik ciepła 

 
PRZEZNACZENIE : 
 

 olej grzewczy do obiegowych systemów grzewczych i w systemach wymiany ciepła 
 

DANE TECHNICZNE :  
 
 

Dane techniczne jednostka WU- E WU - K WU - M WU - S WU - V 
Gęstość w 15oC kg/L 0,870 0,857 0,869 0,872 0,873 

Lepkość kin. w 0oC mm2/s  158    

Lepkość kin. w 20oC mm2/s  47,5 70,8 185 362 

Lepkość kin. w 40oC mm2/s 9,5 19,9 27,8 59,6 110 

Lepkość kin. w 100oC mm2/s  4,02 4,94 7,89 13 

Temp. zapłonu COC oC > 135 > 210  224 > 248 > 270 

Temp. krzepnięcia oC - 60 - 15 - 15 - 15 - 12 

Pozostałości koksowania %  0,06 0,06 0,06 0,06 

Początkowa temp. wrzenia oC > 250  > 320 > 365 > 395  

Temp. zasilania (układ zamknięty) oC do 250 do 330 do 330 do 330 do 330 

Temp. max. oleju (układ zamknięty) oC 310 - 330 330 - 350 330 - 350 330 - 350 330 - 350 

Wsp. rozszerzalności dla oleju min.  0,0006 0,0006 0,0006   

 
 
 

 

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/

