
Informação do produto

Anvol SWX 46
Fluido hidráulico resistente ao fogo

Descrição
Castrol Anvol™ SWX 46 é um fluido hidráulico do tipo HFDU, poliol éster sintético, para utilização em aplicações que
necessitem de um elevado grau de lubrificação e que sejam resistentes ao fogo de acordo com Factory Mutual
Categoria 1. O Anvol SWX é um produto excelente, na sua categoria, e proporciona um ambiente de trabalho seguro e
uma maior fiabilidade ao sistema.

Aplicação
Concebido para trabalhar em sistemas hidráulicos de elevada pressão, até 7500psi, o Anvol SWX 46 proporciona a
todos os tipos de bombas hidráulicas uma proteção contra o desgaste equivalente à dos lubrificantes minerais.
 
Anvol SWX 46 foi concebido para combinar o desempenho de resistência ao fogo HFDU com uma fiabilidade superior
do sistema e reduzir a tendência de formação de vernizes ou lamas nas válvulas, tubagens e reservatórios.
Proporciona também uma maior resistência à água promovendo níveis elevados de proteção contra a corrosão.
 
Mesmo nas condições ambientais mais severas, da indústria metalúrgica, Anvol SWX 46 proporciona segurança,
proteção e fiabilidade. Isto tem um valor acrescentado ao reduzir as avarias e minimizar as paragens e a inatividade
não programada.
 
Anvol SWX 46 é utilizado em sectores da indústria de transformação onde existe o risco de incêndio tais como
laminadores a quente, fabricação de tubos e lingotamento em contínuo, entre outros. Minimiza o risco de devido ao seu
elevado ponto de combustão e ao seu reduzido calor de combustão.
 
Anvol SWX 46 é completamente compatível com NBR, NBR hidrogenado e borracha fluorocarbonada (FKM). O Índice de
compatibilidade com o vedante é comparável ao dos lubrificantes minerais.
Anvol SWX 46 cumpre os requisitos: Factory Mutual Categoria 1

Benefícios
● O Elevado Ponto de Combustão promove caraterísticas de uma maior resistência ao fogo o que cria um ambiente de
trabalho mais seguro e maior proteção dos equipamentos.
● Anvol SWX 46 é estável ao cisalhamento e as propriedades de resistência ao fogo mantêm-se durante a utilização.
● Uma elevada capacidade de inibição de corrosão protege os componentes ferrosos da água residual e conduz ao
aumento da vida útil do equipamento e à redução dos tempos de inatividade não programados.
● Excelente resistência à oxidação e à degradação térmica, o que reduz a formação de lamas, vernizes e previne a
aderência às válvulas.
● Assegura uma longa vida útil do sistema e aumenta os intervalos de mudança do lubrificante.
● Bom desempenho anti-desgaste promove uma excelente proteção contra o desgaste e reduz os tempos das
paragens não programadas na manutenção.
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Informação Adicional
Contrariamente a alguns produtos HFDU o Anvol SWX 46 não usa substâncias poliméricas para passar nos testes do
tipo ignição por pulverização. Estes materiais poliméricos podem sofrer cisalhamento em serviço e conduzir a perda de
desempenho no teste de pulverização reivindicado e também a uma diminuição significativa da viscosidade. A escolha
de Anvol SWX 46 para utilização em ambientes perigosos deve ser baseada na sua elevada temperatura de
combustão e na sua baixa produção calorífica (com base na classificação Factory Mutual Group 1). Deverá sempre ser
efetuada uma avaliação de risco quando for necessário selecionar qualquer tipo de fluído hidráulico resistente ao fogo,
com base em fatores como as potenciais fontes de ignição, medidas de prevenção de incêndio implementadas no
local e as possíveis consequências resultantes de um incêndio.
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Ficha Técnica

Nome Método Unidades Anvol SWX
46

Viscosidade Cinemática @ 40ºC ASTM D445 mm²/s 48.4

Viscosidade Cinemática @ 100ºC ASTM D445 mm²/s 9.56

Índice de Viscosidade
ASTM
D2270

 180

Ponto de Fluxão ASTM D97 °C -36

Densidade @ 15ºC
ASTM
D4052

g/ml 0.89

Ponto de Inflamação - método vaso aberto ASTM D92 °C 280

Ponto de combustão ASTM D92 °C 360

Temperatura de Autoignição ASTM E659 °C 430

Separação de água @ 54ºC (40/37/3)
ASTM
D1401

min 2

Espuma Sequência I – Tendência / Estabilidade ASTM D892 ml 10/0

Estabilidade à oxidação – Teste de Vaso de Pressão
Rotativo

ASTM
D2272

min 230

corroção Cobre, 3hrs at 100°C ASTM D130 Avaliação 1A

Teste de ferrugem – água do mar sintética (24h)
ASTM
D665B

 Passa

Estabilidade à oxidação – TOST ASTM D943 min 450

Teste FZG, desgaste da engrenagem – A/8.3/90 DIN 51354 hrs >12

Estabilidade ao cisalhamento – Teste KRL (20hrs)
DIN 51350-
6

Perda de viscosidade
(%)

<1

Libertação de Ar @ 50ºC IP 313 min 2

Sujeitos às tolerâncias habituais de produção

Armazenagem e embalagem
Todas as embalagens deverão ser armazenadas em local coberto. Quando o armazenamento no exterior for inevitável
devem ser colocados os tambores horizontalmente, para evitar a entrada de água e o desaparecimento das
marcações dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60ºC, expostos aos
raios solares ou a condições de frio extremas.
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Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou
expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e
são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os
produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança
para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do
produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou
de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de
venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

BP Portugal - Comércio de Combustíveis e lubrificantes , Lagoas Park - Edificio 3, 2740-244 Porto Salvo, S.A.
Engineering & Technical Support Tel. : 21 389 2737 Fax : 21 389 1482
www.castrol.com/industrial
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