
Boletim Técnico

ANDEROL RCF-P 68
Lubrificante Sintético para Compressor

® ®

Specialty Lubricants

Primeiro Ministro Brochado da Rocha, 320
Pilarzinho - Curitiba/PR - Brasil

www.mec�ux.com.br/anderol
contato@mec�ux.com.br

+55 (41) 3079.9700
+55 (41) 3026.5770

O ANDEROL RCF-P 68 é um lubrificante de sintético especialmente formulado para sistemas de refrigeração operando com 
amônia sob condições mais severas que as atendidas por óleos minerais. ANDEROL RCF-P 68 atende a seguinte especificação:

•     DIN KAA 68.

Aplicação

Devido à combinação de excelentes propriedades lubrificantes, alta resistência do filme, muito baixa pressão de vapor, e 
total compatibilidade com amônia, ANDEROL RCF-P 68, é o lubrificante ideal para compressores recíprocos e rotativos, 
operando em sistemas de refrigeração com alta pressão, e baixas temperaturas do evaporador. Esse produto é a solução 
ideal para qualquer sistema operando com amônia.

Aprovações

•     Technifrigo
•     Grasso.

Vantagens e Benefícios

•     Totalmente compatível com amônia
•     Baixo consumo de óleo/baixa volatilidade
•     Isento de parafina
•     Evita a formação de depósitos em sistemas de baixa temperatura
•     Melhora na eficiência do compressor
•     Baixa pressão de vapor
•     Baixo ponto de fluidez.

Compatibilidade

A compatibilidade de selos, pinturas, plásticos e vedações para o contato com os lubrificantes sintéticos ANDEROL é 
similar ao desempenho de óleos minerais. Não são necessários cuidados adicionais na substituição do óleo mineral. No 
entanto, não é recomendado a mistura do RCF-P, com outros produtos, pelo fato desta prática comprometer a qualidade 
e o desempenho do produto ANDEROL.

Edição 08-04-2020 Página 1 de 2 



Boletim Técnico

ANDEROL RCF-P 68
Lubrificante Sintético para Compressor

® ®

Specialty Lubricants

Primeiro Ministro Brochado da Rocha, 320
Pilarzinho - Curitiba/PR - Brasil

www.mec�ux.com.br/anderol
contato@mec�ux.com.br

+55 (41) 3079.9700
+55 (41) 3026.5770

Edição 08-04-2020 Página 2 de 2 

Registros

Q M
S

ISO 9001 • w
w

w
.qm

si.eu • Regist

er
ed

 F
ir

m
 •

PROPRIEDADES MÉTODO DE TESTE RCF-P 68
Aparência 20°C Visual Líquido amarelo claro 
Viscosidade 40°C, cSt ASTM D-445 69.5
Viscosidade 100°C, cSt ASTM D-445 10.4
Índice de viscosidade ASTM D-2270 115
Densidade 15°C, kg/l ASTM D-1298 0.851
Número total de ácidos, mg KOH/g ASTM D-664 0.07
Ponto de fulgor, COC, °C ASTM D-92 260

ASTM D-97 -40
Demulsibilidade 54°C, min ASTM D-1401 20


