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SYNOL CPP  

OLEO SINTÉTICO PARA COMPRESSORES DE PARAFUSO 

 

AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO::  Óleo sintético de alto desempenho a base de polialfaoleifina para compressores de parafuso. Ótima 

resistência a oxidação a altas pressões e temperatura. Possui aditivos antidesgaste e EP. Excelente vedação hidrodinâmica.   

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO:: Compressores de ar rotativos tipo parafuso, palheta, lóbulos.  

VANTAGENS: 

- Ampliação dos intervalos de troca e manutenção; 

- Excelente compatibilidade com pinturas e vedações utilizadas em compressores; 

- Baixa volatilidade e à formação de depósitos; 

- Excelente resistência à oxidação e estabilidade térmica; 

- Acentuada a proteção contra desgaste e corrosão; 

- Excelentes propriedades de separação de ar e de água. 

MMOODDOO  DDEE  UUSSAARR::  Seguir as instruções do manual do fabricante do equipamento, quanto ao procedimento de troca..  Substituir 

todos os filtros ou proceder sua limpeza. Remover qualquer resíduo do óleo anterior à troca. Completar até o nível recomendado 

pelo fabricante e observar as recomendações de trabalho no manual do equipamento, exemplo: pressão máxima de trabalho, 

temperatura de trabalho, tempo de trabalho máximo para troca. Em condições normais de uso, recomenda-se a troca entre 

6.000 a 8.000 horas em regime contínuo ou semi contínuo.  

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  FFÍÍSSIICCOO  ––  QQUUÍÍMMIICCAASS::  

SSYYNNOOLL  NNBBRR  UUnniiddaaddee  3322  4466  6688  110000  

VViissccoossiiddaaddee  ccSStt    4400°°CC  1100..444411  ccSStt  3322  4466  6688  110000  

ÍÍnnddiiccee  ddee  vviissccoossiiddaaddee  1144..335588  114400  114400  114400  114400  114400  

DDeennssiiddaaddee  2200°°CC  77..004488  gg//ccmm33  00,,8855  00,,8855  00,,8866  00,,8877  

PPoonnttoo  ddee  FFuullggoorr  1111..334411  °°CC  221100  222200  224400  226600  

PPoonnttoo  ddee  FFlluuiiddeezz  CC  1111..334499  °°CC  --3300  --3300  --3333  --4488  

  

PPRREECCAAUUÇÇÕÕEESS:: Trabalhar com EPI´s. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com 

água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de 

segurança, solicite a FISPQ do produto. 

ADVERTÊNCIA: Não despeje o óleo em ralos, esgotos ou cursos d´agua. A embalagem e o óleo são recicláveis. Destine-os a 

pontos de coletas autorizados, conforme resolução do CONAMA 362/05.  

VVAALLIIDDAADDEE:: Acondicionado em lugar fresco e seco – 24 meses.  


