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TDS 
השמן התרמי , מבית פטרו קנדה  CALIFLO*AF: המוצר

 .עלויות אחזקהורדת בההיעיל ביותר בהעברת חום ו

 .מתאים ביותר למערכות הדורשות עמידות בחימצון

CALIFLO*AF  99.9%מיוצר מתערובת בעלת ניקיון של 

לשמן תוספים מובנים המקנים לו עמידות ארוכה . ממזהמים

 .יותר מפני פירוק בחימצון משמנים תרמים מתחרים בשוק

יעילות גבוהה במערכות הפועלות  CALIFLO*AFל 

 . C ˚316של  בטמפרטורה

בכך שהוא מאריך את משך , CALIFLO*AFפריצת הדרך של 

פועל , פרקי הזמן בין החלפות השמנים לעומת שמנים מתחרים

 .הפחתה משמעותית בעלויות האחזקה, יוצא מכך

 :שימושים

CALIFLO*AF- מומלץ שימוש , שמן תרמי של פטרוקנדה

עד ' בטמפבמערכות הולכת חום נוזליות הפועלות באופן רציף 

C ˚316. 

 CALIFLO*AF- פירוק בחימצון /עמיד משמעותית בפני שבירה ,

דבר משפיע על חיי מוצר ארוכים יותר ועלויות תפעול נמוכות 

במערכות הפועלות תחת חשיפה ממושכת לאוויר המשפיע על 

 .חימצון ושבירת הנוזל

בשימוש ' מערכות בקרת טמפ: שימושים אופייניים הכוללים

תבניות פלסטיק ומערכות ציפוי , באקסטרודרים מפלסטיק

 .מתכות

 

 :תכונות ויתרונות

דבר השפיע , עמידות טובה יותר ממוצרים מתחרים לחימצון

על עלויות תפעול נמוכות מעצם העובדה שכאשר נוזל מתחמצן 

 :העלייה בצמיגות משפיעה על, הוא הופך לצמיג יותר

 להורדת יעילות העברת החום של הנוז. 

 קושי בסירקולציית הנוזל במערכת העברת החום. 

 חימום יתר של הנוזל. 

 

 

 CALIFLO*AF  במבחן בעל עמידות טובה יותר לעליה בצמיגות

דבר הבא , חימצון בתנאים קשים על ידי מעבדה בלתי תלוייה

 :לידי ביטוי ב

 ליצירת בוצה והצטברות פיח בהשוואה  נטיה מואטה

 .למתחרים

 העברת חום יעילה יותר 

 הורדת עלויות אחזקה 

 CALIFLO*AF –  מראה במבחנים התנגדות טובה יותר

 .להצטברות פיח ובוצה

 CALIFLO*AF  בעל לחץ אדים נמוך משמעותית ממוצרים

 .ים'לכן אין דליפות משסתומים ופלנג, מתחרים

 CALIFLO*AF לשמירה על חלקים , שימון טובה בעל תכונות

 .נעים

 CALIFLO*AF בטיחות בעבודה , שומר על איכות הסביבה

 .עובדיםהובריאות 

 לא רעיל, חסר ריח. 

 אינו גורם לגירויים בעור. 

 אינו דורש אישורי אחסנה ושינוע מיוחדים. 

 מיכלים בהם אוחסן ניתנים למחזור. 

 

 :תנאי עבודה

 :מנע מיעל מנת להאריך את חיי השמן יש לה 

 .הנובע מהאצת המערכת התרמית, שוק תרמי .1

 .שוק תרמי הנובע מנקודות חמות בסלילי המערכת .2

 .עבודה ממושכת בתנאי טמפרטורה העולים על המומלץ .3

 (להגברת העמידות)חשיפה מוגברת ללחות וחמצן  .4

זיהום כימי או משאריות נוזל אחר או בוצה ופיח שיש  .5

מומלץ לנקות ) CALIFLO*AFבמערכת מהשמן שקדם ל 

 (. ולשטוף את המערכת לפני הכנסת השמן החדש

 

 :בטיחות ובריאות

ואינו מסווג , של פטרוקנדה אין הזהרות חמורות CALIFLO*AFל 

 .כחומר מסוכן 


