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Stūmoklinių oro kompresorių alyva 

MOLYDUVAL Patricia CDM 150 is aukščiausios kokyb÷s, spe-
cialiai galingiems stūmokliniams kompresoriams sukurta alyva 
parafininių mineralinių ir sintetinių priedų bazių pagrindu. 
Sud÷tyje įkomponuoti veiksmingi antioksidaciniai, rūdžių inhibi-
ciniai, putojimą stabdantys ir d÷v÷jimąsį mažinantys priedai. 
Savyje jungia savybes, artimas sintetinių alyvų poveikiui.  

Savyb÷s 
• Gera apsauga nuo korozijos 
• Ypatingai aukštas pliūpsnio taškas užtikrina ilgaamžį alyvos 

darbą pastovių padidintų temperatūrų režime 
• Prailgintas kompresoriaus komponenčių tarnavimo laikas 
• Sumažintas užsidegimo ir sprogimo pavojus, apsauga nuo 

pavojingų suspausto oro ir sąnašų egzoterminių reakcijų 
• Efektyvios aušinimo ir perteklin÷s kaitros nuvedimo savyb÷s 
• Puikios oro iš alyvos atskyrimo ir atsparumo putojimui savyb÷s 
• Prailginti alyvos keitimo intervalai iki kelių kartų (lyginant su įp-

rastin÷mis mineralin÷mis alyvomis), įrangai dirbant neper-
traukiamai aukštose išmetamo oro temperatūrose 

Pritaikymas 
• Galingi, aukšto darbinio sl÷gio tepaliniai pramoniniai 

stūmokliniai oro kompresoriai  
• Visų tipų kompresoriai su tiesiogine ar diržine pavara 
• Kelių suspaudimo pakopų kompresoriai  
• Visiems kompresoriams, reikalaujantiems DAA-DAB tipo alyvos 
• Atitinka Ingersoll (Dresser) Rand, Gardner Denver, Balma, 

Borec ir kt. gamintojų originalias tepimo rekomendacijas 

Specifikacijos 
• ISO DP 6743/3.2 kategorijos DAA-DAB 
• DIN 51506 kategorija VDL 

 
 
 TECHNINIAI PARAMETRAI Specifikacijos Vnt. Rezultatai 

Tankis prie 15 °C D 4052 kg/m³ 885 
Kinematinis klampumas prie 40 °C D 445 mm²/s 150 
Kinematinis klampumas prie 100 °C D 445 mm²/s 14,6 
Klampumo indeksas D 2270 - 96 
Pliūpsnio taškas D 92 °C 262 
Stingio taško pradžia D 97 °C - 15 
Spalva D 1500 - L1.5 
Peleningumas D 482 % mass 0.01 
Sulfato pelenai D 874 % mass 0.02 
Ršdžių testas, Proc. A and B, 24 val D 665 - pass 
Rūgštingumas TAN D 974 mg KOH/g 0.17 
Emulsija, Distiliuotas vanduo, 54.4 °C D 1401 - 40- 37-3(10) 
Putojimas, 5 min purt.,seka 1/2/3 D 892 ml 10/20/20 
10 min nusodinimas, seka 1/2/3  ml 0/0/0 
Pneurop Oxidation, Testas DIN 51352  1,04 


