
Vysoce kvalitní hydraulický olej šetrný k životnímu prost edí, vyrobený na bázi rychle 

biologicky odbouratelných nasycených syntetických ester . Tento olej je z více než 90%

biologicky odbouratelný dle test CEC-L-33-T-82.

S rezervou spl uje požadavky normy na olej t ídy HLP i HVLP.

TIGROL HYD BIO HEES EXTRA 46 nabízí tyto další výhody:

Vynikající oxida ní stabilitu, která je zárukou velmi dlouhé životnosti.

Výbornou závislost viskozity na teplot , vysoký viskozitní index.

Neutrální chování v i b žn používaným t snicím materiál m.

Excelentní ochranu hydraulické soustavy proti opot ebení a korozi.

Vynikající filtrovatelnost a odolnost proti tvorb p ny.

TIGROL HYD BIO HEES EXTRA 46 je vhodný pro použití ve všech aplikacích vyžadujících

vysoce kvalitní hydraulický olej. P edevším se používá ve stavebních, zem d lských

nebo lesních strojích v ekologicky citlivých oblastech, jako nap . v blízkosti ochranných

pásem vodního zdroje, ek a jezer. Rovn ž nachází uplatn ní u vodních elektráren, jez

a v dalších obdobných za ízeních a je vhodné jej použít všude tam, kde by konven ní

minerální olej mohl p i úniku zp sobit kontaminaci životního prost edí.
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Hustota p i 15 °C, kg/m3
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Stupe síly opot ebení FZG

íslo kyselosti, mg KOH/g

Ochrana proti korozi 

Test p nivosti 25°C, sekv. 1, ml/ml

Odlou ení vody ml/ml/ml, 30 min

HYD BIO HEES EXTRA 46


