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Gulf No-Rust Engine Oil 50 
 

Rust Beskyttende Motorolie  

Produktdatablad  -  Technical Data Sheet 

Produktbeskrivelse:  

Gulf No-Rust Engine Oil 50 giver mulighed for at beskytte de indre dele af motorer og tekniske installa-

tioner i en lang stilstandsperiode. Gulf No-Rust Engine Oil 50 er tilsat et yderst effektivt anti-rust middel, 

et overfladeafspændignsmiddel (for at sikre fordeling af olien i alle sprækker), rensende, oxidations 

stabiliserende, anti-skum, flydepunktsnedsættende og viskositetsindeks forbedrende additiver. 

Under langtidsopbevaring – stilstand -  har almindelige motorolier en tendens til at dræne fra motordele til 

krumtaphuset, og efterlader så de øvre dele af motoren udsat for ødelæggende påvirkning af 

kondenserende fugt. Kondensering og akkumulering af fugt og syrer som biprodukter ved forbrænding kan 

reducere de rust-beskyttende egenskaber af en olie. Således kan alle motordele, selv dele såsom 

hovedlejer blive udsat for korrosion. Tilsætningsstofferne i Gulf No-Rust Engine Oil 50 beskytter mod 

denne type af skader ved at opretholde en tynd film af olie på udsatte dele – også ved længere tids 

opbevaring.  

Gulf No-Rust Engine Oil 50 er ideel til beskyttelse af forbrændingsmotorer, der skal lægges op eller midler-

tidigt taget ud af drift og anbefales til brug i motorer, der startes og bruges med mellemrum - brandbiler, 

standby generatorer, sneplove, veteranbiler osv. Gulf No-Rust Motorolie 50 anbefales også til brug i gear 

sæt, kompressorer, pumper, hydrauliske systemer, værktøjsmaskiners spindler og luft værktøjer, når 

opbevaring - ude af drift -  med almindelig olie kan give  rust - skader. Også til ”tilkørsel” af maskineri som 

gear, kompressorer, hydrauliske værktøjer og systemer er olien velegnet. 

Efter endt ”tilkørsel” / godkendelse, kan Gulf No-Rust Engine Oil 50 tømmes af. Den efterlader så en rust 

beskyttende film på indvendige overflader, hvilket muliggør lang-tids indendørs opbevaring med god 

beskyttelse.  

Egenskaber: Metode: Typiske karakteristika: 

SAE viskositetsgrad SAE J300 50 

Densitet @ 15°C ASTM D4052 903 kg/m
3
 

Kinematisk viskositet @ 100°C ASTM D445 11.0 mm
2
/s (cSt) 

Viskositetsindex ASTM D2270 >95 

Flammepunkt ASTM D92 >210°C 

Flydepunkt                                       ASTM D97 <-15°C 

TBN (Totalt basetal) ASTM D2896 6.75 mgKOH/g 
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