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MINERAL HYDRAULISK OLJA 

Ardeca LHM+ är en mineralbaserad hydraulisk vätska, speciellt utvecklad för att användas i hydrauliska 

upphängningskretsar, bromskretsar och servostyrning i Peugeot och Citroen fordon. Denna lågviskos 

vätskan, med ett mycket högt viskositetsindex, visar följande egenskaper: Möjliggör en snabb start och 

användning ner till -40 °C, har mycket låga flyttemperatur egenskaper. Anmärkningsvärd motståndskraft 

mot oxidation, förhöjd koktemperatur och okänslig mot fukt. Är ej aggressiv mot vanliga elastomerer. 

Anti-korrosion och anti-slitage egenskaper. 

  ANVÄNDNING 

Denna mångsidiga vätskan kan användas i följande applikationer: hydrauliska upphängningskretsar, 

bromskretsar, styrservosystem av Peugeot och Citroen fordon (endast för användning med grönmålade 

delar). Ej blandbar med syntetiska vätskor i Lockhead DOT-typ. Används också för industriella hydrauliska 

kretsar, där anti-slitage egenskaper är onödiga, speciellt inom temperaturområdet -40 °C och 50 °C. 

 PRESTANDA NIVÅ 

• AFNOR: NF E 48-602 HV 

• AFNOR: NF E 48-603 HV 

• PSA: B71 2710 

 

 EGENSKAPER OCH FÖRDELAR 

Flytbarhet: Utmärka låg temperatur egenskaper. 

Elastomer kompatibilitet: Inga läckage eller vätskeförluster 

Anti-korrosion egenskaper: Komplett bromssystemskydd. 



 

TYPISKA EGENSKAPER 

 Enheter Genomsnitts Värde 

Densitet vid 15 °C Kg/L 0.841 

Viskositet 40 °C mm²/s 17.9 

Viskositet 100 °C mm²/s 6.3 

Viskositet Index  356 

Flampunkt °C 193 

Viskositet vid -40 °C mm²/s 1200 

Färg  Grön till flourescerande gul 
 

 FÖRPACKNINGAR 

12 x 1 Liter, 60 Liter fat. 
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Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende 

på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i 

vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och 

använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. 

Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. 

Vroman NV och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personskador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa 

rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra 

standardvillkor för försäljning. 
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