
TEKNISET TIEDOT

JOHDANTO
Petro-Canada Lubricantsin ENVIRON MV R -hydrauliikkaöljyt ovat nopeasti biohajoavia, myrkyttömiä tuotteita, jotka soveltuvat 
erityisen hyvin ympäristöllisesti herkillä alueilla käytettäviin hydrauliikkasovelluksiin. ENVIRON MV R -hydrauliikkaöljyt ovat 
kulumista ehkäiseviä huippuluokan moniastehydrauliikkaöljyjä, jotka on tarkoitettu käytettäviksi raskaissa, liikuteltavissa sekä 
kiinteissä hydrauliikkajärjestelmissä ympärivuotisesti, myös äärimmäisissä lämpötiloissa.

ENVIRON MV R -hydrauliikkaöljyissä käytetään valikoituja, erittäin puhtaita vetykäsiteltyjä perusöljyjä, joihin on sekoitettu 
huippuluokan tuhkattomia lisäaineita. ENVIRON MV R -hydrauliikkaöljyistä on poistettu epäpuhtaudet, jotka heikentävät 
kilpailevien perinteisten öljyjen suorituskykyä. Tuloksena on poikkeuksellista suorituskykyä ja suojaa ilman kompromisseja.

Nopeasti biohajoava

• Yli 70-prosenttinen biohajoavuus 28 vuorokaudessa 

OECD 301B -standardin mukaan, mikä ylittää selkeästi 

helpon biohajoavuuden luokitukselle asetetun 60 %:n 

vähimmäisvaatimuksen

Myrkytön ja erittäin miedon hajuinen

• Ei akuutin myrkyllinen kaloille, vesikirpuille tai leville 

Yhdistyneiden Kansakuntien maailmanlaajuisesti 

yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän (GHS) 

mukaisesti

• ENVIRON MV R parantaa työympäristön puhtautta, 

turvallisuutta ja miellyttävyyttä

Vähentää metalleista johtuvaa vesien saastumista

• Pohjaveden tai jätevesivirtojen sisältämien 

siirtymämetallien biokertyvyys ruokaketjuun on 

ongelmallista. ENVIRON MV R on tuhkaton tuote, joka ei 

sisällä metallipohjaisia lisäaineita.

Kierrätettävä

• Voidaan kierrättää ja ottaa talteen, toisin kuin 

kasviöljypohjaiset tuotteet, jotka on hävitettävä polttamalla 

tai maataloudessa

Suojaa erittäin tehokkaasti kulumiselta, ruosteelta ja 

korroosiolta

• Suunniteltu suojaamaan pitkään ja tehokkaasti kulumiselta, 

ruosteelta ja korroosiolta

• Ylittää perinteisten kulumista ehkäisevien 

hydrauliikkaöljyjen tai tyydyttymättömien esteripohjaisten 

kasviöljytuotteiden suorituskykyvaatimukset

Soveltuu äärimmäisiin lämpötiloihin

• Mahdollistaa hydraulijärjestelmien käynnistyksen jopa 

-36 °C:n lämpötilassa (ENVIRON MV R 32)

• Voitelee hydrauliikkakomponentit erittäin tehokkaasti 

korkeissa käyttölämpötiloissa

• Toisin kuin kasviöljyt, ei sakeudu ja hyytelöidy alhaisissa 

lämpötiloissa

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

ENVIRON™ MV R
HYDRAULIIKKAÖLJYT

Petro-Canada Lubricantsin tuotanto alkaa vetykäsittelystä, jonka avulla tuotetaan 
vesikirkkaita, 99,9-prosenttisen puhtaita perusöljyjä. Tuloksena on valikoima voiteluaineita, 
erikoisnesteitä ja rasvoja, jotka tarjoavat maksimaalista suorituskykyä asiakkaillemme.



Ylivoimainen hapettumisen- ja lämmönkestävyys 

verrattuna kilpaileviin kasviöljypohjaisiin, synteettisiin 

esterituotteisiin ja perinteisiin hydrauliöljyihin

• Pitkä käyttöikä mahdollistaa pitkät öljynvaihtovälit

• Vähentää lietettä ja pinttymistä, sekä takaa venttiilien ja 

toimilaitteiden sujuvan, luotettavan toiminnan

Pysyy suorituskykyisenä pidempään 
Hapetuskestävyys, ASTM D943

Pysyy suorituskykyisenä pidempään 
Hapetuskestävyys, RPVOT, ASTM D2272
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ENVIRON MV R -öljyjen hapetuskestävyys on parempi ja tuoreen öljyn 
ominaisuudet säilyvät pidempään, joten hydrauliiikkaöljyn vaihtoja 

tarvitaan vähemmän

* Kaaviot perustuvat vain kilpailevien tuotteiden teknisistä tiedoista kerättyi-
hin tietoihin. Kilpailevien tuotteiden osalta on saatu ja raportoitu muunnettu 
D943 / kuiva TOST -kokeen tulokset. ENVIRON MV R:n osalta on raportoi-
tu vaativamman normaali D943 / vettä sisältävä TOST -kokeen tulos.

Strategia

Miten ENVIRON MV R vähentää vaihtoja ja varastointia

Talvi Kesä

AW 46

AW 68

AW 22

AW 32

Ilmastoissa, joissa lämpötilat vaihtele-
vat voimakkaasti, yhden kauden aikana 
voidaan joutua käyttämään useampaa 
kuin yhtä yksiasteista hydrauliikkaöljyä

Vaihda yksiasteiset tuotteesi yhteen 
laajalla lämpötila-alueella käytettävään 
tuotteeseen kautta kohden.

MV R 32 MV R 46

Erinomainen vedenerotuskyky ja hydrolyysinkestävyys

• Helpottaa vedenpoistoa ja auttaa säilyttämään öljyn suori-

tuskyvyn pitkällä aikavälillä

Ehkäisee tehokkaasti vaahtoamista, erinomainen ilmane-

rottumiskyky

• Muodostaa yhtenäisen voitelukalvon, suojaa laitteistoja 

tehokkaasti ja takaa erinomaisen suorituskyvyn

KÄYTTÖKOHTEET

ENVIRON MV R -hydrauliikkaöljyt on tarkoitettu käytettäviksi 
sekä sisä- että ulkokäytössä olevissa mäntä-, hammas- ja 
siipipumpuissa, joita on teollisuuslaitoksissa ja liikutettavissa 
laitteistoissa ympäristöllisesti herkillä alueilla. Ne soveltuvat 
hyvin myös voimalaitospatojen hydrauliikkajärjestelmiin. Kun 
ENVIRON MV R -öljyjä käytetään hienosuodattimilla  
(3 mikroniin asti) varustetuissa järjestelmissä, lisäainehäviön 
tai suodattimien tukkeutumisen riskiä ei ole.

ENVIRON MV R 32 ja 46 on hyväksytty käytettäviksi Parker 
Denison HF-0 -spesifikaatiota vastaan. Lisäksi ENVIRON MV 
R -öljyjä suositellaan käytettäviksi seuraavien valmistajien 
laitteistoissa: Eaton (Vickers), Sauer-Danfoss, Racine, Oilgear, 
Hydreco, Dynex jne.

ENVIRON MV R -öljyt soveltuvat käytettäviksi Bosch-Rexrothin 
laitteistoissa ja sovelluksissa, joissa öljysuosituksena 
on DIN 51524 Part 3 HVLP tai ISO 6743/4 Type HV (ISO 
11158). ENVIRON MV R -öljyt täyttävät WGK:n (Saksan 
vesivaaraluokitus) luokan 1 vaatimukset. 

ENVIRON MV R ei sisällä sinkkipohjaisia kulumista ehkäiseviä 
lisäaineita, joten sitä voidaan käyttää hopealaakereilla 
varustetuissa hydrauliikkapumpuissa, kuten Lucas-
pumpuissa, sillä se ei syrjäytä näiden laakereiden hopeaa.



TYYPILLISET SUORITUSKYKYTIEDOT

Ominaisuus
Testaus-

menetelmä

ENVIRON MV R

ISO 32 ISO 46

Käynnistyslämpötila 1,°C - -36 -33

Käyttölämpötila-alue 2, °C
Liikutettavat laitteistot
Teollisuuslaitteistot

-
-

-15–+76
-15–+66

-10–+84
-10–+74

Tiheys lämpötilassa 15 °C, kg/l D4052 0,841 0,848

Leimahduspiste, COC, °C D92 213 229

Kinemaattinen viskositeetti, cSt, lämpötilassa 40 °C

cSt lämpötilassa 100 °C
D445 32,45

6,62
43,99
8,17

Viskositeetti-indeksi D2270 165 162

Jähmettymispiste, °C D5950 -51 -48

Ruostumiseen ehkäisy, toimenpiteet A ja B, 24 h D665 Hyväksytty Hyväksytty

Kuparikorroosio, 3 h lämpötilassa 100 °C D130 1b 1b

Ilman erottuminen lämpötilassa 50 °C (minuuttia) D3427 3,0 3,0

Denison-hybridipumpputesti, T6H20C TP-30533 Hyväksytty Hyväksytty

Vedenerotuskyky lämpötilassa 54 °C,  

öljy-vesiemulsio (minuuttia)
D1401 40-40-0 (10) 40-40-0 (10)

Hapetuskestävyys, tuntia 2,0 AN:ään D943 10 000+ 10 000+

Läpilyöntijännite, kV D877 56 55

Biohajoavuus, % OECD 301B > 70 > 70

Akuutti myrkyllisyys vesieliöille 3

EC50 (levät), ppm (mg/l)
EC50 (vesikirput), ppm (mg/l)
LC50 (taimen), ppm (mg/l)

OECD 201
OECD 202
OECD 203

> 9 000
> 10 000
> 1 000

> 9 000
> 10 000
> 1 000

Edellä olevat arvot ovat tyypillisiä normaalissa tuotannossa.  Ne eivät muodosta teknisiä tietoja.
1  Käynnistyksen määritelmänä on lämpötila, jossa öljyn viskositeetti on 10 000 cP.
2  Käyttölämpötilarajat määrittelee laitteiston valmistaja. Petro Canada on määritellyt käyttölämpötilan ylärajaksi jälkileikkausöljyn viskositeetin 10 cSt liikutettavissa 

laitteistoissa ja 13 cSt teollisuuslaitteistoissa, ja käyttölämpötilan alarajana on tuoreen öljyn viskositeetti 750 cP sekä liikutettavissa laitteistoissa että 
teollisuuslaitteistoissa. Nämä alueet ovat likimääräisiä, ja käyttäjän on aina tarkistettava laitteiston valmistajan viskositeettivaatimukset. Liikuteltavilla laitteistoilla 
tarkoitetaan tyypillisesti laitteistoja, joissa on vaihteisto ja liikkumisen estävä jarrujärjestelmä. Teollisuuslaitteistot ovat tyypillisesti kiinteitä, ja niissä ovat kovat 
putkistot ja apukomponentit asennettuina.

3  GHS:n mukaan aine ”ei ole myrkyllinen ympäristölle”, jos OECD 201:n, 202:n ja 203:n mukaiset LC50- ja EC50-arvot ovat >100 mg/l.

TYPICAL PERFORMANCE DATA

Property
TEST 

Method

ENVIRON MV R

ISO 32 ISO 46

Start-up Temperature 1,°C / °F – -36 / -33 -33 / -27

Operating Range 2, °C / °F
 Mobile Equipment
 Industrial Equipment

–
–

-15 to 76 / 5 to 169
-15 to 66 / 5 to 151

-10 to 84 / 14 to 183
-10 to 74 / 14 to 165

Density @ 15°C, kg/l D4052 0.841 0.848

Flash Point, COC, °C / °F D92 213 / 415 229 / 444

Kinematic Viscosity,  cSt @ 40°C 
cSt @ 100°C D445 32.45

6.62
43.99
8.17

Viscosity Index D2270 165 162

Pour Point, °C / °F D5950 -51 / -60 -48 / -54

Rust Prevention, Procedures A & B, 24 h D665 Pass Pass

Copper Corrosion 3hr @ 100°C / 212°F D130 1b 1b

Air Release @ 50°C / 122°F, Minutes D3427 3.0 3.0

Denison Hybrid Pump Test, T6H20C  TP-30533 Pass Pass

Water Separability @ 54°C / 129°F 
 oil-water-emulsion (minutes) D1401 40-40-0 (10) 40-40-0 (10)

Oxidation Stability, Hours to 2.0 AN D943 10,000+ 10,000+

Dielectric Breakdown Voltage, kV D877 56 55

Biodegradability, % OECD 301B >70 >70

Aquatic Acute Toxicity 3

 EC50 (Algae), ppm (mg/L)
 EC50 (Daphnia), ppm (mg/L)
 LC50 (Trout), ppm (mg/L)

OECD 201
OECD 202
OECD 203

>9,000
>10,000
>1,000

>9,000
>10,000
>1,000

The values quoted above are typical of normal production.  They do not constitute a specification.
1 Start-up is defined by the temperatures at which the oil viscosity is 10,000 cP.
2 Operating temperature limits are determined by the equipment manufacturer. Petro Canada has chosen to define the upper operating temperature to be the after-

shear oil viscosity of 10 cSt for mobile equipment and 13 cSt for industrial machinery, while the lower operating temperature to be the fresh oil viscosity of 750 cP for 
both mobile and industrial machinery. These ranges are only an approximation and the operator should always check the viscosity requirements as specified by their 
equipment manufacturer. Mobile equipment typically refers to machinery that encompasses a transmission and braking system to allow and prohibit movement. 
Industrial machinery is typically stationary, with hard piping and auxilliary components in place.

3 According to GHS, a substance is “not environmentally toxic” if LC50 and EC50 values for OECD 201, 202 and 203 are >100 mg/L.



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015

IATF 16949: 2016

Lisätietoja: lubricants.petro-canada.com
Yhteystiedot: lubecsr@petrocanadalsp.com

Olemme sitoutuneet lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattamiseen.

Petro-Canada Lubricants Inc.
2310 Lakeshore Road W. Mississauga, Ontario, Canada L5J 1K2

lubricants.petro-canada.com

™ omistettu tai käytössä lisenssillä.
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