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PAG este compatibil cu agentul de
rãcire R 134.
Avantaje:
• Capacitate de miscibilitate bunã cu
agentul R134 a.
• Asigurã debitul optim de retur al
uleiului în compresor.

Capacitate de lubrifiere deosebitã.
Avantaje:
• Prelungeste durata de viatã a com-
presorului.
• Functionare silentioasã.
• Presiune de refrigerare corectã.

Stabilitate termicã.
Avantaje:
• Protejeazã compresorul la supraîn-
calzire.

Compatibilitate foarte bunã cu mate-
rialele (furtune, elemente de etansare
etc).

Uleiul PAG este disponibil în varian-
tele de joasã (PAG 46), înaltã (PAG
100) si foarte înaltã (PAG 150) vâsco-
zitate .

PAG se poate utiliza pentru lubrifie-
rea, rãcirea si etansarea pãrtilor în
miscare ale circuitului de rãcire.
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Continut Art.-Nr. U.A.
1 l 892 764 035 1/6
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Domenii de aplicare:
Uleiul PAG (polialchilglicol) este un ulei sintetic
pentru compresoarele instalatiilor de aer con-
ditionat ce folosesc agentul de rãcire R134a.
Utilizabil la instalatiile de aer conditionat ce
echipeazã autoturismele, autocamioanele,
autobuzele sau utilajele agricole si care  func-
tioneazã cu R134a.

Atentie:
Nu amestecati cu ulei ester. A nu se depozita
la umezealã si a se evita depozitarea tuburilor
partial folosite.

Atentie:
Cantitatile utilizate pentru umplerea
sistemelor de aer conditionat si cantitati-
le din compresor, condensator, vaporiza-
tor pot fi verificate in manualele de servi-
ce ale fiecarui producator.

Mode de aplicare:
Umpleti cu ulei de compresor pânã la nivelul
indicat de producãtor. t
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Descriere Viscozitate Art.-Nr. U.A.
PAG 46 scãzutã 892 764 025
PAG 100 mare 892 764 026 1/12
PAG 150 f. mare 892 764 029

ULEI ESTER

Domenii de aplicare:
Uleiul PAG (polialchilglicol) este un ulei sintetic
pentru compresoarele instalatiilor de aer con-
ditionat ce folosesc agentul de rãcire R134a.
Utilizabil la instalatiile de aer conditionat ce
echipeazã autoturismele, autocamioanele,
autobuzele sau utilajele agricole si care  func-
tioneazã cu R134a.

Atentie:
Nu amestecati cu ulei PAG. A nu se depozita
la umezealã si a se evita depozitarea tuburilor
partial folosite.

Mode de aplicare:
Umpleti cu ulei de compresor pânã la nivelul
indicat de producãtor.


