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ОПИС 

BAR SY – це повністю синтетичний мастильний матеріал з високими 
експлуатаційними властивостями та високим індексом в’язкості. Застосовується 
для роторних та поршневих повітряних компресорів, для яких регламентовано 
подовженні міжзмінні інтервали. 

ПЕРЕВАГИ 

 Високі протизношувальні властивості
 Відмінний захист від утворення корозії, шламів та лакових відкладень
 Подовженні міжзмінні інтервали, до 8000 годин, що знижує витрати на

обслуговування
 Високий індекс в’язкості дозволяє застосовувати мастильний матеріал в широкому

температурному діапазоні
 Дуже низька випаровуваність, що знижує витрати мастильного матеріалу
 Висока температура спалаху знижує пожежо- та вибухонебезпеку.
 Надзвичайно висока стійкість до окиснення
 Дуже низька температура застигання забезпечує відмінні низькотемпературні

властивості
 Відмінна деаерація та деемульсифікація

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

Характеристики 46 68 100 Од. Стандарти 

Густина при 20°C 0.858 0.861 0.865 кг/л ISO 12185 

В’язкість при 40°C 46 70 101 cSt ASTM D445 

В’язкість при 100°C 7.5 9.9 12.5 cSt ASTM D445 

Індекс в’язкості 128 124 117 

Температура застигання -36 -33 -27 °C ASTM D92 

Температура спалаху 238 250 252 °C ASTM D97 

Тест FZG на утворення задирів 11 pass 12 pass 12 pass 

ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ МАСТИЛЬНИЙ 
МАТЕРІАЛ 

BAR SY
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Корозія на мідній пластині 1B 1B 1B   NF EN ISO 2160 
Тест на чотирикульковій машині 
тертя (1 год при 40кг) 0.39 0.34 0.32 мм ISO 20623 

Піноутворення (Крок I, II, III) 0/0-0/0-0/0   NF T 60 129 

Окисна стабільність 1744  2066   2008 мін  RBOT IP 229 

 
ЗАСТОСУВАННЯ 

 
BAR SY відповідає вимогам стандартів: 

 DIN 51506 - VCL та VDL 

BAR SY застосовується в повітряних компресорах, які працюють в екстремальних 
кліматичних умовах, агресивному середовищі чи в важких умовах експлуатації. 

 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ 
 
На додаток до продуктового асортименту, група MotulTech надавати послуги та 
інструменти для технічного обслуговування та контролю мастильних матеріалів. Будь-
ласка зверніться до Вашого технічного спеціаліста компанії Motul.  

 
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 
 
Інформація щодо здоров’я, безпеки та охорони навколишнього середовища вказані в 
паспорті безпеки для даного продукту. В паспорті вказана інформація щодо ризиків, 
засобів безпеки та правил надання невідкладної допомоги. В паспорті розписані усі 
процедури, які необхідно виконати у разі витоку засобу, його утилізації та впливу на 
навколишнє середовище. 

Наш продукт містить натуральні додатки, які можуть змінювати колір продукту, не 
змінюючи його експлуатаційні властивості. Специфікація продукту уточняється в 
момент замовлення та підпадають під загальні правила гарантії та продажу. Щоб 
забезпечити наших споживачів найкращими та високотехнологічними продуктами, вони 
можуть бути змінені без попереднього попередження. Паспорт безпеки знаходиться на 
сайті  www.motul.com 
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