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O ANDEROL 750 é um lubrificante sintético para compressor, com base de diéster e viscosidade ISO 150, especificamente 
projetado para fornecer lubrificação de longo prazo em compressores de ar e gás. ANDEROL 750 segue as especificações:

•     DIN: 51506.

Os seguintes selos, tintas e plásticos são recomendados para uso em contato com lubrificantes sintéticos ANDEROL. Materiais 
não recomendados também são mostrados. Para obter mais informações sobre outros materiais e nosso guia de compatibilidade.

•     Recomendados: viton, teflon, borracha nitrílica com alto teor de ACN, pintura epóxi, resinas alquídicas resistentes à 
óleo,  nylon, delrin, celcon, PBT.

•     Não recomendados: neoprene, borracha SBR, borracha nitrílica com baixo teor de ACN, pintura acrílica, laca, poliestireno, 
PVC, ABS.

•     Nenhum aditivo metálico interfere nos processos catalíticos
•     Menos trocas de óleo
•     Maior intervalo de manutenção
•     Reduz significativamente os riscos de incêndio e explosões
•     Separa rapidamente a água condensada
•     Consumo de óleo reduzido
•     Elimina lacagem e depósitos
•     Reduz o consumo de energia.

•     Ar
•     Butadieno
•     Monóxido de carbono
•     Gás de forno
•     Etileno
•     Hélio
•     Hidrogênio
•     Gás natural
•     Metano
•     Nitrogênio
•     Propano
Lubrificação do cilindro e do cárter para compressores alternativos, compressores de palhetas e bombas de vácuo.
Operação nominal -15ºC à 230ºC.
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PROPRIEDADES MÉTODO DE TESTE 750
Aparência 20°C Visual Líquido amarelo claro
Viscosidade 40°C, cSt ASTM D-445 164.6
Viscosidade 100°C, cSt ASTM D-445 13.4
Índice de viscosidade ASTM D-2270 69
Densidade 15°C, kg/l ASTM D-1298 0.947
Número total de ácidos, mg KOH/g ASTM D-664 0.06
Ponto de fulgor, °C ASTM D-92 246

ASTM D-97 -33
Demulsibilidade 82°C, min ASTM D-1401 15


