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Fluid Bio V anbefales til mange typer hydrauliske systemer med 
driftstemperaturer i kontinuerlig drift indtil maksimalt 70°C. 

BIO FLUID anbefales overalt, hvor miljøet kan blive forurenet af 
lækager ved tab af olie. Dette er især tilfældet for køretøjer og ud-
styr, der anvendes i landbrug, skovbrug og vådområder. 

BIO FLUID er kompatibel med mineralolier, men det er klart, at 
man skal undgå at blande dem, hvis man vil bevare dens økologi-
ske karakter.

FORDELE
Takket være dets miljøvenlige basisolier og additiver har FLUID 
BIO V gode anti-slid, ekstrem tryk og anti-korrosionsegenskaber, 
som sikrer enestående smøring af udstyr, selv ved højt tryk.  
 
FLUID BIO V Viskositet-temperatur forhold: FLUID BIO V har et 
højt viskositetsindeks og naturlig forskydningsstabilitet, som tillader meget brede anvendelsesgræn-
ser. FLUID BIO V har et lavt flydepunkt og dette medfører god pumpbarhed ved lave temperaturer.
 
På grund af sin base og syntetiske additiver har FLUID BIO V en god modstandsdygtighed over for 
oxidation og hydrolyse.

Takket være den biologiske primære bionedbrydelighed på > 95 % i henhold til standardiseret test 
CEC L-33-A-93 og den ultimative bionedbrydelighed på > 98 % i henhold til standardiseret test OE-
CD-301-D, vil FLUID BIO V minimerer de forurenende virkninger på miljø ved utilsigtet udledning eller 
lækage.

SPECIFIKATIONER:
Opfylder følgende specifikationer:
CEC L-33-A-93 
OECD-301-D
 
MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED
Se venligst også sikkerhedsdatabladet om, hvordan man kan håndtere og oplagre produktet samt 
hvordan man forholder sig i tilfælde af uheld. Bortskaffelse efter brug skal ske i overensstemmelse 
med de lokale regler, der er gældende om brugte opløselige oliers bortskaffelse. Holdbarhed af pro-
duktet: 3 år i lukket beholder. 

(fortsættes på næste side)

https://goo.gl/maps/1ooByoopBvy
tel:87972900
mailto:info@unican.dk
http://unican.dk


Unican A/S  |  Indre Ringvej 7  |  8740 Brædstrup  |  Telefon 87 97 29 00  |  info@unican.dk  |  unican.dk

EGENSKABER

Egenskaber Enheder Metoder Data

ISO VG . . 32

Massefylde ved 15 ° C kg/m³ NFT 60101 921

Kinematisk viskositet ved 40 ° C mm²/s (cSt) NFT 60100 32,6

Kinematisk viskositet ved 100 ° C mm²/s (cSt) NFT 60100 7,7

Viskositetsindeks . NFT 60136 220

Flydepunkt °C NFT 60105 -24

Bionedbrydelig % CEC-L-33-A-93 > 95 

Varenummer: 20 Ltr. . 02200154

Den gennemsnitlige værdi er kun til info.
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