
 

 

                  FCH - pneumat D  
 SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE ŚRODKÓW SMARNYCH 

 

FEHCHEM    45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 4A/6    tel. +48 516 050 320, fax. +48 77 457 08 47                    

Konto : 86 1240 5178 1111 0000 5672 2424,  NIP : PL754-101-66-31,  Regon : 531000204                                   

www.fehchem.com,   e-mail : info@fehchem.com 

FCH - pneumat  D - oleje do układów pneumatycznych 
 
Wysokiej jakości oleje przeznaczone do smarowania narzędzi pneumatycznych. Zawierają starannie 
wyselekcjonowany pakiet dodatków zapewniających znakomite smarowanie, przyleganie do powierzchni, 
odporność na pienienie, utlenianie i korozję oraz własności przeciwzużyciowe. Specjalny pakiet dodatków 
zapewnia doskonałe pochłanianie wilgoci z układów przy jednoczesnym zachowaniu na wysokim poziomie 
ochrony przed korozją. 
 
WŁAŚCIWOŚCI : 
 

 zawiera dodatki adhezyjne, które umożliwiają odpowiednie smarowanie nawet przy obecności wody i 
wilgoci  

 zawiera dodatki antyzużyciowe 
 zapobiega pienieniu się. 
 nie tworzy osadów wewnątrz przewodów powietrznych 
 zapobiega utlenianiu i korozji 
 neutralny dla wszelkich uszczelnień powszechnie stosowanych 

 
ZASTOSOWANIA : 
 
Jest przeznaczony do wszelkiego rodzaju narzędzi i układów pneumatycznych takich jak : 
szlifierki, polerki, wiertarki pneumatyczne, pistolety do kluczy pneumatycznych, młoty pneumatyczne. nożyce, 
giętarki, itp. 
 
 
DANE TECHNICZNE :  
 

ISO VG  10 22 32 46 68 

gęstość w 15oC g/cm³ 0,877 0,877 0,877 0,882 0,88 

temperatura zapłonu °C > 155 > 210 > 210 > 210 > 225 

punkt płynięcia °C - 33 - 32 - 32 - 28 - 18 

 
 

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/

