
 

 

CYGNUS HYDRAULIC PAO 
 

CYGNUS HYDRAULIC PAO eĜĜas tiek izgatavotas no augstvērtīgas polialfaolefīnu bāzes 
eĜĜas un speciālu pretkorozijas, pretdiluma un pretoksidēšanās piedevu paketes, tās ir izstrādātas 
saskaĦā ar visstingrākajām drošības prasībām un, pareizi tās pielietojot, tāpat ievērojot ražošanas un 
personisko higiēnu, tās nerada kaitējumu veselībai, tām nav krāsas un aromāta. 
 

Ekspluatācijā CYGNUS HYDRAULIC PAO eĜĜas raksturo augsta parametru stabilitāte, 
efektīva augstspiediena sūkĦu aizsardzība pret dilumu, augstas pretkorozijas spējas un labas ūdens 
atdalīšanas spējas. Bez tam polialfaolefīnu bāzes šėidrums nodrošina teicamu eĜĜas darbu zemās 
temperatūrās. CYGNUS HYDRAULIC PAO ir labas deemulsācijas un pretkorozijas īpašības, tās 
nodrošina labu ūdens atdalīšanos, kas Ĝauj novērst koroziju, oksidēšanos un ūdens uzkrāšanos 
mitros darba apstākĜos. 
 

CYGNUS HYDRAULIC PAO ir hidraulisko sistēmu eĜĜas, kuras paredzētas lietošanai 
iekārtās, kur iespējams nejaušs eĜĜas kontakts ar pārtikas produktiem, piemēram: pārtikas 
rūpniecības iekārtas; hidrauliskās sistēmas pārtikas rūpniecībā; cirkulācijas eĜĜošanas sistēmas 
pārtikas rūpniecībā; sūkĦu gultĦi pārtikas rūpniecībā; dažādas ėēdes pārtikas rūpniecībā; dažādi 
mehānismi konservu rūpnīcās un dzērienu pildīšanas cehos. CYGNUS HYDRAULIC PAO var tikt 
izmantotas kā plaša pielietojuma eĜĜošanas materiāli ar eĜĜu eĜĜojamiem iekārtu gultĦiem, to 
pielietošana samazina pārtikas produktu saskarsmes iespēju ar bīstamiem produktiem, kā arī 
samazina ražotnē pastāvīgi lietojamo, noliktavās uzglabājamo eĜĜošanas materiālu nomenklatūru. 
CYGNUS HYDRAULIC PAO var tikt izmantotas pārtikas rūpniecības iekārtu un aprīkojuma 
aizsargāšanai  to īslaicīgas apturēšanas vai dīkstāves gadījumos. 
 

CYGNUS HYDRAULIC PAO eĜĜas nav paredzētas izmantošanai kā pārtikas produktu 
piedevas vai sastāvdaĜas. 
 
CYGNUS HYDRAULIC PAO atestācijas un specifikācijas: 
atbilst normu un standartu prasībām: 

• NSF: H1 reăistrētas; FDA; 21 CFR 178.3570 specifikācijai; USDA: 1998 direktīvai. 
izsniegtas atĜaujas lietošanai: 

• Sabiedrības Veselības aăentūra: LR MK 09.06.1998. not. Nr. 217 „Obligātās nekaitīguma 
prasības materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku” (2005.gada 18.aprīlī ar 
Nr.114 - KK 010809). 

TEHNISKIE PARAMETRI 
 

ISO viskozitātes klase 32 46 68 100 
Blīvums, kg/l, 15°C 0.830 0.830 0.840 0.840 
Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, 40°C 32 46 68 100 
Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, 100°C 6.0 7.7 10.2 13.0 
Viskozitātes indekss (VI) 136 135 135 127 
Uzliesmošanas temperatūra, COC, °C 240 240 245 245 
Sastingšanas temperatūra, °C -54 -51 -51 -45 
Neitralizācijas skaitlis (TBN), mg KOH/g 0.30 0.30 0.30 0.30 
Vara parauga korozija, 3 st., 100°C 1a 1a 1a 1a 
Rūsas tests, sintētisks jūras ūdens iztur iztur iztur iztur 

 
VA MOTORS. RĪGA. 2010-01-23. 


