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SYNDUS RE 
Syntetiske smøremidler til industrielle gearkasser.  
230094-230096-230097-230098/03.17 
Rev. 2 
 

BESKRIVELSE  
SYNDUS RE er et smøremiddel med en fremragende termisk stabilitet og 
ekstrem tryk og anti-slid egenskaber til industrielle gearkasser.  

- Gear som arbejder ved høj temperatur i eksempelvis stålindustrien  
- Livslang smøring af små reduktions gear  
- Smøring ved lav temperatur, eller hvor der findes høje temperaturgradienter  
- Smøring af snekkehjul / snekke gear 
- Specielt anbefales til David Brown reduktionsgear og COLES kraner 
 

OBS: SYNDUS RE er baseret på PAG (POLY GLYKOL) og er ikke kompatibel med mineralske eller andre 
syntetiske olier. Gearkassen skal altid tømmes fuldstændigt og skylles.  

 

FORDELE 
- Meget høj termisk stabilitet tillader kontinuerlig anvendelse ved temperaturer op til 200 ° C. 
- Har meget lav tendens til at danne slam og faste aflejringer og holder dermed gearkasserne renere, hvilket 
resulterer i mindre hyppige smøremiddel ændringer. 
- Højt viskositetsindeks og et lavt flydepunkt, sikre god smøring i et bredt temperaturområde. 
- Friktionskoefficient reduceres ved at nedsætte smøremidlets temperatur med flere grader, så betydelige 
besparelser opnås gennem en længere levetid af smøremidlet og højere effektivitet på udstyret. 
- Højt ekstremt-tryk modstandsdygtighed og slidstyrke, hvilket reducerer slid på udstyret. 
-SYNDYS RE er kompatibel med følgende elastomer: viton, kalrez, siliconer, epr, polysulfider, butyl, buna 
S, buna N, hycar, naturligt gummi, neopren, hypalon. 
 
 

Opfylder følgende specifikationer: 

ISO 6743 CKS  
DIN 51517 4.3 
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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 produktet: 3 år i lukket beholder. 

 

EGENSKABER 

Egenskaber Enheder Metoder Data Data2 Metoder2 Data3 
ISO VG . . 150 220 320 460 

Massefylde ved 15 ° C kg/m³ NFT 60101 1000 1050 1050 1050 

Kinematisk viskositet ved 40 ° C mm²/s (cSt) NFT 60100 135 236 318 458 

Kinematisk viskositet ved 100 ° C mm²/s (cSt) NFT 60100 21 37 49 67 

Viskositetsindeks . NFT 60136 192 210 217 223 
Flammepunkt °C NFT 60118 260 290 288 286 

Flydepunkt °C NFT 60105 -30 -36 -33 -33 

Produkt nr. .   230096 230097 230094 230098 
 

Egenskaber Enheder Metoder Data 

Antislid og EP egenskaber . FZG test level 12 
Stål korrosion . ASTM D2266 Ingen 

Falex-test: brudlast Lbs FALEX 2900 

Kobber korrosion . ASTM D 130 1a ingen 

Friktion koefficient - - 0,0184 

Viskositet tab efter 4 år % . 4 
Den gennemsnitlige værdi er kun til oplysning. 
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