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PRESENTATIE 

 
De olie Climalife HQ-POE is een synthetische 
polyolesterolie, die speciaal is samengesteld voor het 
smeren van koelcompressoren.  
 
Hij is beschikbaar in verschillende viscositeitswaarden 
en geschikt voor koel- en airconditioningsystemen met 
HFK. 
 

 

KENMERKEN 

De HQ-POE olie biedt een doeltreffende bescherming tegen slijtage van metalen in de 
installaties, zoals aluminium en RVS. Hij is beschikbaar in verschillende viscositeitswaarden 
voor gebruikelijke toepassingen, verbetert de doeltreffendheid en optimaliseert de levensduur 
van het systeem. 

De olie is chemisch en thermisch stabiel op hoge temperaturen en biedt ook uitstekende 
eigenschappen op lage temperaturen. Het gebruik ervan voldoet aan de eisen van koel- en 
airconditioningsystemen, terwijl de olieterugstroom naar de compressor wordt verzekerd. 
 

SPECIFICATIES 

 HQ-POE 
22 

HQ-POE 
32 

HQ-POE 
46 

HQ-POE 
68 

HQ-POE 
170 

HQ-POE 
220 

ISO grade 22 32 46 68 170 220 

Viscositeit op 40°C (cSt) - ASTM D445 18.9 32.5 45.3 66.6 170 219 

Viscositeit op 100°C (cSt) - ASTM D445 4.2 5.8 7.1 9.4 17.0 18.8 

Viscositeitsindex - ASTM D2270 120 121 116 120 107 98 

Vloeipunt (°C) - ASTM D97 -52 -46 -46 -39 -25 -25 

Vlampunt(°C) - ASTM D92 240 258 260 270 290 280 

Massa op 20°C (g/ml) - ASTM D1298 0.995 0.977 0.977 0.977 0.968 0.975 

Zuurindex (mg KOH/g) - ASTM D974 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

 

Deze waarden worden ter indicatie gegeven en vormen geen verkoopspecificatie 
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