
 

 

 

 

 

 

your local global brand 

 

Gulf Therm 46  
 

Varme-transmissionsolie  

Produktdatablad  -  Technical Data Sheet 

Produktbeskrivelse:  

Gulf Therm 46 er en kvalitets varme-transmissionsolie beregnet til brug i lukkede indirekte varmeanlæg. 

Den er formuleret af højtraffinerede paraffinske baseolier for at give fremragende oxidationsstabilitet og 

modstand mod termisk krakning. Gulf Therm 46 har høj specifik varmeledningsevne for at give hurtigere 

varmeafledning og dens evne til at flyde hurtigt ved lave temperaturer sikrer hurtig cirkulation ved opstart 

og reducerer risikoen for lokal overophedning. Selv Gulf Therm 46 er termisk meget stabil og i stand til at 

holde i lang tid uden viskositetsstigning eller aflejringsdannelse, bør man være opmærksom, at dens 

levetid i høj grad afhænger af effektiviteten af de foranstaltninger, der træffes for at udelukke luft. Gulf 

Therm 46 er primært beregnet til anvendelse i lukkede og forseglede varme-systemer, hvor den maksimale 

bulkolietemperatur ikke overstiger 315°C, og den maksimale oliefilmstemperatur ikke overstiger 340°C. 

Gulf Therm 46 har fremragende termisk og oxidations-stabilitet, der minimerer aflejringsdannelse og 

viskositetsændringer hvilket giver længere levetid og reduceret nedetid. Exceptionel bestandighed over for 

termisk krakning og nedbrydning muliggør at Gulf Therm 46  fungerer godt med en maksimal bulkolie 

temperatur på 315°C med minimal  påvirkning af varmeoverførselsevnen. Høj specifik varmeledningsevne 

giver hurtig varmespredning. God lav temperatur flydeevne sikrer hurtig cirkulation ved opstart og 

reduceret risiko for lokal overophedning. Tæringsfri i forbindelse med  aluminium, stål, kobber, messing og 

bronze. Ikke-toksicitet af Gulf Therm 46 giver nem bortskaffelse af brugte olier. 

Gulf Therm 46 anbefales til lukket, indirekte varme-og kølesystemer udstyret med ekspansionstank i alle 

former for industrielle processer, der opererer på bulk-olie temperaturer op til 315°C og til åbne 

varmesystemer, forudsat at olietemperaturen ikke overstiger 180°C.  

Opfylder følgende specifikationer:  

ISO 6743/12: ISO –L-QC 

Egenskaber: Metode: Typiske karakteristika: 

ISO viskositetsgrad ISO 3448 46 

Densitet @ 15°C ASTM D4052 877 kg/m
3
 

Kinematisk viskositet @ 40°C ASTM D445 41.4-50.6 mm
2
/s  

Viskositetsindex ASTM D2270 >95 

Flammepunkt ASTM D92 >200°C 

Flydepunkt                                       ASTM D97 <-12°C 

Kobberkorrosion, maximum ASTM D130 1b  
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