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Pneumatic Oil / Air Tool Lube 
 
Bardahl Pneumatic Oils zijn een speciaal mengsel van hoogwaardige basisoliën 
met hoge druk toevoegingen en speciale toevoegingen die de hechting bevorderen. 
Deze oliën beschermen tegen roestvorming en kunnen vocht absorberen. Ze zijn 
ontwikkeld voor de smering van luchtgereedschap zoals hamerbeitels, drilboren, 
persluchtcompressoren, enz. 
Bardahl Pneumatic Oils hebben een uitzonderlijk hoge filmsterkte die het 
metaaloppervlak continue beschermen tegen wrijving, slijtage en zware 
stootbelastingen. De kleverigheid van deze oliën zorgen er bovendien voor dat er 
minder lekkage plaatsvindt en dit zorgt voor een aantrekkelijke kosten besparing. 
Bardahl Pneumatic Oils kunnen ook voor machinesmering toegepast worden en 
kan zowel voor tandwiel overbrengen als rol- en glijlagers gebruikt worden. De 
oxidatiestabiliteit de hogedruk eigenschappen en de hoge filmsterkte zorgen ervoor 
dat deze oliën uitstekend bestand zijn tegen stootbelastingen. 
 
Toepassingen 
De kwaliteit ISO 22 is vooral geschikt voor zeer lage omgevingstemperaturen. De 
kwaliteit ISO 32 kan gebruikt worden voor gereedschap met hoge snelheden.  
 
Specificaties 
Bardahl Pneumatic Oils beantwoorden aan volgende specificaties:  

• Gardner-Denver Co. 
• Ingersoll-Rand en Chicago Pneumatic 

 
Analyse-gegevens 
ISO graad      22    32    
Density at 15°C, kg/m3  874  876   
Viscosity at 40°C, cSt    22    32     
Viscosity at 100°C, cSt   4,2   5,1    
Pourpoint, °C    -33   -27    
Flashpoint COC, °C   156  156   
 
Wij behouden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten 
te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten 
genieten. 
 
 
Artikelnummer 75655 -22 
Inhoud  5 liter     
 
Artikelnummer 75682 -22 
Inhoud  25 liter 
 
 

http://www.bardahl.nl/
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Artikelnummer 75655 -32 
Inhoud  5 liter     
 
Artikelnummer 75682 -32 
Inhoud  25 liter 
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