Gazpromneft ATF DX II
Масло за автоматични трансмисии и сервоусилватели
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Работна течност за автоматични степенни трансмисии с хидротрансформатор, хидравличен волан за
леки и товарни автомобили, автобуси, оф-роуд оборудване, където препоръчаното ниво на течността е
DEXRON IID.

ПРЕДИМСТВА
•
Отличните свойства на триене гарантират гладко превключване на предавките при тежки условия
на експлоатация и работа без вибрации.
•
Максималният срок на годност на трансмисията се дължи на добрата устойчивост на корозия.
•
Съвместимостта с материалите за уплътнение, използвани в съвременната техника, намалява
вероятността от течове на масло.
•
Съвместимостта с материалите за уплътнение, използвани в съвременната техника, намалява
вероятността от течове на масло.
•
Ефективно предотвратява образуването на пяна.
•
Благодарение на отличните вискозитетно-температурни свойства, осигурява добро изпомпване
при отрицателни температури.
•
Поради високата термоокислителна стабилност свежда до минимум образуването на отлагания
върху работните елементи на трансмисията и предпазва лакираните повърхности на трансмисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ
•
Предназначено за използване в степенна автоматична трансмисия с преобразувател на въртящия
момент, в който спецификациите са предписани течност Dexron IID.
•
В сервоуправление, когато препоръчаната течност клас ATF Dexron IID.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ОДОБРЕНИЯ
Маслото Газпромнефт ATF DX II съответства на следните спецификации и одобрения:
•
DEXRON IID

Произвежда се от ООО «Газпромнефть-СМ», Россия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А по СТО 84035624-178-2015.
По-подробна информация за продукта и неговото използване можете да получите от техническите специалисти на компанията:
e-mail: service@maslagaz.com
Горепосочените данни се явяват типични за продуктите, получени в условията на нормална производствена толерантност и не
представляват технически условия. Информацията има справочен характер и може да бъде променена без предупреждение.
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ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Gazpromneft ATF DX II

Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм2/с

7,1

Динамичен вискозитет по Брукфилд при при -40
°С, mPa.s

50 000

Температура на втечняване, °С

-40

Пламна температура в отворен тигел, °С

190

Температура на самозапалване, °С

165

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ
При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в
препоръчаните области на приложение, маслото Gazpromneft ATF DX II не представлява заплаха за
здравето и опасност за околната среда. Избягвайте допир на маслото до кожата. При смяна на маслото
ползвайте защитни ръкавици. При допир на маслото с кожата веднага го измийте с вода и сапун. Поподробна информация по този въпрос се съдържа в паспорта по безопасност на продукта.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Отработеното масло, остатъците от продукта подлежат на задължително събиране в запечатан
контейнер и се представя на елементи да получават петрол отпадъци. Не изливайте отработеното
масло в канализацията, почвата или водоемите.
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