
HYDRAULISCHE VLOEISTOFFEN



Matrix Specialty Lubricants

Matrix Specialty Lubricants is een Nederlandse 
onderneming, gespecialiseerd in het produceren en 
vermarkten van industriële smeeroliën en –vetten. 

Matrix Specialty Lubricants is ontstaan uit de 
samenwerking van een groep experts uit de industrie 
die jarenlang voor grote oliemaatschappijen hebben 
gewerkt. Het ontwikkelen en toepassen van nieuwe 
technologieën is de kern van onze visie en middels 
onze kennis zijn we in staat om iedere toepassing 
te smeren. Het is een kwestie van het juist benutten 
van onze uitgebreide kennis over producten en 
applicaties.

Gedetailleerde productinformatie is te vinden 
in onze product brochures en op onze website 
www.matrix-lubricants.com waar product data-
bladen gedownload kunnen worden. De producten 
zijn gecategoriseerd in groepen waarvan de 
belangrijkste zijn opgenomen in brochures. De 
meest actuele informatie is in alle gevallen terug te 
vinden op onze website.

Bio Smeermiddelen

Deze productgroep omvat biologisch afbreekbare hydrauliek-, tandwiel- en andere smeerolie evenals een lijn aan vetten en 
betonlossingsolie. Belangrijke criteria zijn excellente prestaties, lange standtijden, goede toxische eigenschappen en biologische 
afbreekbaarheid.

(Koel)compressor- en Vacuümpomp Olie

Zeer compleet aanbod van ieder type gas- en koelcompressor olie die een langere standtijd garanderen vergeleken met 
conventionele producten. Door de inzet van deze producten zijn we in staat onderhoudskosten te verlagen. De lijn aan compressor 
en vacuümpompoliën bevat zowel mineraal als synthetisch gebaseerde producten (hydro treated, PAO, POE, alkyl benzene, di-ester, 
PAG en PFPE) die tot wel 12.000 uur meegaan.

Voedselveilige Smeermiddelen

Zeer hoogwaardige en complete lijn aan diverse type producten voor toepassingen en machines waar voedsel wordt verwerkt. Deze 
producten zijn goedgekeurd door NSF, Kosher en Halal en bevat tevens een uitgebreide keuze aan spuitbussen.

Industriële Speciaal Smeermiddelen

Deze productgroep omvat diverse productlijnen waaronder kettingoliën, tandwielkastoliën, niet brandbare hydraulische olie en 
transformatorolie. Alle voldoen aan de eisen van de moderne industrie en dragen bij aan langere levensduur van machines en 
apparatuur en verlaging van energiegebruik en onderhoudskosten.

Vetten en Pasta

Meest uitgebreid aanbod van technologisch hoogwaardige smeervetten gebaseerd op onder andere polyurea, lithium, calcium, 
calcium sulfonaat, aluminium complex, barium, siliconen, bentone en PFPE. De laatste technologische ontwikkelingen stellen ons in 
staat om ieder smeerprobleem op te lossen.

Metaalbewerkings- en Anti-Corrosie Olie

Zeer complete lijn met metaalbewerkings- en snijoliën en producten voor vervorming, harden, draaien, trekken en stampen.

Dispersies

D-MAX is een selectie aan vaste smeerstoffen op basis van grafiet, MoS2, PTFE en Boron Nitride (hBN) gedispergeerd in water, olie 
of alcohol.
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Hydraulische Vloeistoffen

Hoewel hydraulische vloeistoffen vaak beschouwd worden als de meest voorkomende smeermiddelen, kan de keuze van een 
hoogwaardige hydraulische vloeistof een enorm verschil maken. De meeste machines zijn tegenwoordig veeleisender en nauwkeuriger 
dan ooit tevoren, hierdoor zijn  pompconfiguraties veranderd. Dit heeft geresulteerd in het volgende:

• Betere nauwkeurigheid

• Fijnere filtratie

• Complexere systemen

• Ontwerp en de kwaliteit van lagers zijn verbeterd. Als gevolg zijn ze kleiner geworden, kunnen zwaarder belast worden en worden 
ze blootgesteld aan hogere snelheden en temperaturen. 

De keuze van de juiste hydraulische vloeisof is cruciaal bij de bovengenoemde pompen. Prijs is meestal de belangrijkste beweegreden 
wanneer een hydraulische vloeistof wordt gekocht. Echter het zou veel beter zijn om naar de totale kosten van de besturingssystemen 
te kijken wanneer een hoogwaardige hydraulische vloeistof wordt gekocht. Wanneer een vloeistof met een veel langere levensduur 
en anti-slijtage vermogen wordt gebruikt, kan een hogere kostprijs gemakkelijk worden gerechtvaardigd. 

Matrix Specialty Lubricants vraagt u om dieper in de wereld van hydraulische vloeistoffen te stappen om maximale prestaties uit 
hydraulische systemen te halen met de laagst mogelijke operationele kosten.
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Standaard Hydraulische Vloeistoffen 

Hydromax AW
Hydromax is een reeks hydraulische oliën van standaard kwaliteit. Geschikt voor de meeste hydraulische systemen waar niet te veel 
temperatuurschommelingen voorkomen. 

Hydromax ZF 
Hydromax ZF is een standaard kwaliteits hydraulische olie evenals Hydromax AW, echter geformuleerd met een zinkvrij 
additievenpakket. Dit maakt de hydraulische vloeistof geschikt voor applicaties waarbij gele metalen worden toegepast of wanneer 
een zinkvrije formulatie  is vereist.

Hydromax ZF AS
Hydromax ZF AS (antistatisch) lijkt op Hydromax ZF en is dus een zinkvrije formulatie. De absentie van metalen in zinkvrije hydraulische 
oliën, beïnvloedt de geleidbaarheid. Geleidbaarheid is belangrijk wanneer statische elektriciteit afgevoerd moet worden. Hydromax 
ZF AS biedt een zeer hoge geleidbaarheid (> 2000pS / m). Toepassingen worden gevonden in high-flow hydraulische systemen in 
bijvoorbeeld de olie-en gaswinning en offshore.

Hydromax HVI 
Dankzij de hogere viscositeitsindex is Hydromax HVI uitermate geschikt voor toepassingen waarbij frequente temperatuur-
schommelingen voorkomen.

Hydromax HLPD
Hydromax HLPD is een minerale hydraulische olie met een hoge viscositeitsindex die tot 2% water kan opnemen. Als de aanwezigheid 
van water in een hydraulisch systeem niet kan worden vermeden, wordt een vloeistof aanbevolen die water kan opnemen. Vrij water 
in de hydraulische systemen zal problemen als roest en pompcavitatie veroorzaken.
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Standaard Hydraulische Vloeistoffen

  DIN ISO   Kinematische    Oxidatie
Hydromax AW 51524 6743-4 ISO VG Basisolie Viscositeit 40 °C VI Stolpunt °C Vlampunt °C Stabiliteit (D943)
Hydromax AW 10 HLP HM 10 Min 9.8 115 -39 180 2000
Hydromax AW 15 HLP HM 15 Min 15 100 -39 187 2000
Hydromax AW 22 HLP HM 22 Min 21.8 107 -36 203 2000
Hydromax AW 32 HLP HM 32 Min 31.5 111 -33 212 2000
Hydromax AW 46 HLP HM 46 Min 45.5 115 -30 217 2000
Hydromax AW 68 HLP HM 68 Min 68.8 98 -27 224 2000
Hydromax AW 100 HLP HM 100 Min 104 95 -24 238 2000
Hydromax AW 150 HLP HM 150 Min 155 92 -21 245 2000

  DIN ISO   Kinematische    Oxidatie 
Hydromax HVI 51524 6743-4 ISO VG Basisolie Viscositeit 40 °C VI Stolpunt °C Vlampunt °C Stabiliteit (D943)
Hydromax HVI 15 HVLP HV 15 Min 15.5 151 -42 180 2000
Hydromax HVI 22 HVLP HV 22 Min 22.1 153 -39 195 2000
Hydromax HVI 32 HVLP HV 32 Min 31.8 155 -36 211 2000
Hydromax HVI 46 HVLP HV 46 Min 46.4 152 -33 213 2000
Hydromax HVI 68 HVLP HV 68 Min 67 147 -30 216 2000
Hydromax HVI 100 HVLP HV 100 Min 101 146 -27 231 2000

  DIN ISO   Kinematische    Oxidatie 
Hydromax ZF (AS)* 51524 6743-4 ISO VG Basisolie Viscositeit 40 °C VI Stolpunt °C Vlampunt °C Stabiliteit (D943)
Hydromax ZF 32 HLP HM 32 Min 35 100 -18 180 2000
Hydromax ZF 46 HLP HM 46 Min 47 100 -15 180 2000
Hydromax ZF 68 HLP HM 68 Min 69 95 -15 190 2000

* AS (antistatisch) formulaties hebben een hoge geleidbaarheid (> 2000 pS / m) om de afvoer van statische elektriciteit mogelijk te maken.

 DIN ISO   Kinematische    Oxidatie 
Hydromax HLPD 51524 6743-4 ISO VG Basisolie Viscositeit 40 °C VI Stolpunt °C Vlampunt °C Stabiliteit (D943)
Hydromax HLPD 15 HLPD HV 15 Min 15 155 -42 180 2000
Hydromax HLPD 46 HLPD HV 46 Min 46 154 -36 217 2000
Hydromax HLPD 68 HLPD HV 68 Min 68.8 154 -30 217 2000

Min = Mineral



Superieure Hydraulische Vloeistoffen 

Hydromax HT AW
Hydromax HT AW vloeistoffen worden gemaakt van speciale synthetisch paraffinische basisoliën. Tijdens de productie van de 
basisoliën worden deze blootgesteld aan zeer hoge temperaturen en drukken. Als gevolg van dit proces heeft Hydromax HT AW 
een betere thermische stabiliteit en kan zwaarder worden belast ten opzichte van de standaard minerale hydraulische vloeistoffen. 
Dit maakt ze uitermate geschikt voor hoge drukken en zwaar industrieel gebruik. Vanwege de afwezigheid van onzuiverheden en 
aromatische bestanddelen is de oxidatiestabiliteit uitstekend wat resulteert in een vloeistof die tot wel vijf keer langer meegaat dan 
conventionele oliën. 

Hydromax HT HVI
Hydromax HT HVI vloeistoffen worden gemaakt van speciale synthetisch paraffinische basisoliën. Tijdens de productie van de 
basisoliën worden deze blootgesteld aan zeer hoge temperaturen en drukken. Als gevolg van dit proces heeft Hydromax HT AW 
een betere thermische stabiliteit en kan zwaarder worden belast ten opzichte van de standaard minerale hydraulische vloeistoffen. 
Dit maakt ze uitermate geschikt voor hoge drukken en zwaar industrieel gebruik. Vanwege de afwezigheid van onzuiverheden en 
aromatische bestanddelen is de oxidatiestabiliteit uitstekend wat resulteert in een vloeistof die tot wel vijf keer langer meegaat 
dan conventionele oliën. De natuurlijke hoge viscositeitsindex maakt Hydromax HVI geschikt voor apparatuur die gebruikt wordt in 
omgevingen waar temperatuurschommelingen optreden.

Hydromax HT ECO
Hydromax HT ECO presteert op hetzelfde niveau als Hydromax HT HVI en is geformuleerd met behulp van de nieuwste additieven-
technologie. Als gevolg is dit product niet giftig en biologisch afbreekbaar. De metaalvrije formulatie biedt probleemloze prestaties in 
hydraulische systemen waarin gele metalen worden gebruikt. Als gevolg van het extreem hoge prestatieniveau met een tot wel vijf 
keer langere levensduur, biologische afbreekbaarheid en een lager stroomverbruik, is deze hydraulische vloeistof een van de meest 
duurzame oplossingen op de markt.

Hydromax HT ECO AS
Hydromax HT ECO AS (antistatisch) lijkt op Hydromax HT ECO en derhalve een zinkvrije formulatie. De absentie van metalen in 
zinkvrije hydraulische oliën, beïnvloedt de geleidbaarheid. Geleidbaarheid is belangrijk wanneer statische elektriciteit afgevoerd moet 
worden. Hydromax HT ECO AS biedt een zeer hoge geleidbaarheid (> 2000pS / m). Toepassingen worden gevonden in high-flow 
hydraulische systemen in bijvoorbeeld de olie-en gaswinning en offshore.

Hydromax Artic
Hydromax Artic is speciaal ontwikkeld voor toepassingen die in extreem lage temperaturen opereren. Het smeert onder de meest lage 
temperaturen dankzij de PAO basisolie en het additievenpakket.

Hydromax Artic M
Hoogwaardige hydraulische vloeistof aanbevolen voor toepassingen bij lage temperaturen. De hoge viscositeitsindex maakt de olie 
bijzonder geschikt voor het gebruik in hydraulische systemen in koude omgevingen (offshore, outdoor en koelhuizen).

Hydromax CWH
Hydromax CWH is een hydraulische olie speciaal geformuleerd voor het smeren van hydraulische systemen in moderne autowasstraten 
en vervangt conventionele minerale olie. Indien een hydraulische installatie lekkage vertoont zal Hydromax CWH bijdragen aan een 
eenvoudige schoonmaakoperatie die uitvaltijd, sporen van olie op de vloer en het schoonmaken van installaties en auto’s  voorkomt. 
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Superieure Hydraulische Vloeistoffen

 DIN ISO   Kinematische  Stol Vlam Oxidatie FZG 
Hydromax HT AW 51524 6743-4 ISO VG Basisolie Viscositeit 40 °C VI punt °C punt °C Stabiliteit (D943) Stage Pass
Hydromax HT AW 32 HLP HM 32 HT 32 116 -18 210 10000 12+
Hydromax HT AW 46 HLP HM 46 HT 46 112 -15 218 10000 12+
Hydromax HT AW 68 HLP HM 68 HT 68 110 -12 220 10000 12+

  DIN ISO   Kinematische  Stol Vlam Oxidatie FZG 
Hydromax HT HVI 51524 6743-4 ISO VG Basisolie Viscositeit 40 °C VI punt °C punt °C Stabiliteit (D943)  Stage Pass
Hydromax HT HVI 15 HVLP HV 15 HT 15.5 151 -42 180 10000 12+
Hydromax HT HVI 22 HVLP HV 22 HT 22.1 153 -39 195 10000 12+
Hydromax HT HVI 32 HVLP HV 32 HT 31.8 155 -36 211 10000 12+
Hydromax HT HVI 46 HVLP HV 46 HT 46.4 152 -33 213 10000 12+
Hydromax HT HVI 68 HVLP HV 68 HT 67 147 -30 216 10000 12+
Hydromax HT HVI 100 HVLP HV 100 HT 101 146 -27 231 10000 12+

 DIN ISO    Kinematische  Stol Vlam Oxidatie Zink FZG 
Hydromax HT ECO (AS)** 51524 6743-4 VDMA ISO VG Basisolie Viscositeit 40 °C VI punt °C punt °C Stabiliteit (D943) Vrij Stage Pass
Hydromax HT ECO 15 HVLP HV HEPR 15 HT 15 179 -45 185 10000 X 12+
Hydromax HT ECO 22 HVLP HV HEPR 22 HT 22 188 -45 229 10000 X 12+
Hydromax HT ECO 36 HVLP HV HEPR 36* HT 35 179 -42 235 10000 X 12+
Hydromax HT ECO 46 HVLP HV HEPR 46 HT 46 182 -42 240 10000 X 12+
Hydromax HT ECO 68 HVLP HV HEPR 68 HT 68 153 -42 242 10000 X 12+
*ISO VG klasse die vervanging van ISO VG 32 en ISO VG 46 toestaat. ** AS (antistatisch) formulaties hebben een hoge geleidbaarheid (> 2000 pS / m) om de afvoer van statische elektriciteit mogelijk te maken.

 DIN ISO   Kinematische  Stol Vlam 
Hydromax Artic + Artic M 51524 6743-4 ISO VG Basisolie Viscositeit 40 °C VI punt °C punt °C Oxidatie Stabiliteit (D943)
Hydromax Artic 32 HLP L-HS 32 PAO 32 133 -63 244 12000
Hydromax Artic M 15 HVLP L-HS 15 Min 15 300 -54 > 110 3000 
Hydromax Artic M 32 HVLP L-HS 32 Min 32 300 -54 > 162 3000 
Hydromax Artic M 46 HVLP L-HS 46 Min 46 > 260 -42 > 162 3000 
Opmerkingen: Toepasbaar bij extreem lage temperatuur 

 DIN    Kinematische   
Hydromax CWH 51524 VDMA ISO VG Basisolie Viscositeit 40 °C VI Stolpunt °C Vlampunt °C
Hydromax CWH 46 HFC HEPG 46 PAG 47  > 180 -51 None

HT = Hydrotreated - PAO = Poly Alpha Olefin - Min = Mineral - PAG = Poly Alkylene Glycol
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Selectiecriteria Hydraulische Vloeistoffen
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Brandbestendige Hydraulische Vloeistoffen
Bij veel productieprocessen zijn er tal van ontstekingsbronnen. In het geval van een olielekkage zullen minerale oliën makkelijk vlam 
vatten wat kan leiden tot enorme schade aan apparatuur en gevaar voor de operators. Wanneer deze onstekingsbronnen niet te 
vermijden zijn, worden brandwerende vloeistoffen (FRF) aanbevolen. Deze vloeistoffen worden vaak gebruikt bij de productie van 
staal, titanium, aluminium, giethandelingen, glas en in bijvoorbeeld de mijnbouw of ovens. Brandwerende hydraulische vloeistoffen 
worden ingedeeld naar de onderstaande tabel. Naast deze normen kunnen ook persoonlijke voorkeur en OEM vereiste van invloed 
zijn op het selecteren van de juiste vloeistof. Elk type product heeft specifieke eigenschappen. 

 ISO 6743/CETOP  Samenstelling  Toepassingsgebied            Temperatuur
 Lux. Ber. /VDMA      bereik °C
 DIN 51502 

 HFA  Olie-in-water emulsie, Mijnbouw,   5 tot 55 
  Max. 20% concentratie hydraulische persen

 HFB  Water-in-olie emulsie, Mijnbouw  5 tot 60 
  Bevat max. 60% olie

 HFC   Polymeeroplossing die 35-55% Mijnbouw, gieterijen, -20 tot 60
  water bevat. Redelijke smeer en  matige druk,
  anti-slijtage eigenschappen  milieubescherming

 HFDU Arbonzuurester,  Staalindustrie, gieterijen,
  goede smeer en anti-slijtage  spuitgieten, mijnbouw -35 tot 100
  eigenschappen 

 HFDR Fosfaatester, uitstekende Turbine controle-eenheden,  20 tot 150
  smeer en anti-slijtage staalindustrie, gieterijen, 
  eigenschappen spuitgieten, mijnbouw
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Brandbestendige Hydraulische Vloeistoffen 

Sol Plus 44 TF
Matrix Sol Plus 44 TF is een transparante vloeistof geschikt voor HFA-S hydraulische systemen. Het product is samengesteld uit 
zorgvuldig geselecteerde componenten die actief werken aan geur- en corrosieproblemen. Toepassingen zijn vaak te vinden in 
systemen waar de componenten onder hoge druk worden getest.

Hydromax FR-WG
Oplossing op basis van water met speciale glycolen en anti-slijtage, anti-oxidant en anti-corrosieve additievenpakket. Geschikt voor 
een breed scala aan hydraulische toepassingen. Voldoet aan de eisen van ISO HFC klasse (aluminium spuitgieten).

Hydromax FR-E
Hydromax FR-E is een hydraulische vloeistof op basis van een synthetische ester met een lange levensduur en hoog vlampunt. Biedt 
uitstekende smeerbaarheid en verhoogt de levensduur van apparatuur. Hydromax FR-E moet worden gebruikt wanneer systemen 
actief zijn in de buurt van hittebronnen. Hydromax FR-E is biologisch afbreekbaar zodat kleine lekkages niet leiden tot schade aan 
het milieu. Voldoet aan de eisen van ISO 6743/4 en ISO HFDU klasse. Hydromax FR-E is geschikt voor de volgende hydraulische 
toepassingen:

• Warmwalsen
• Continugieten
• Transportbanden
• Metaalgieten
• Stampen, smeden en sinteren
• Thermische behandeling ovens
• Lasmachines

Hydromax FR-PE
Hydromax FR-PE is een hydraulische vloeistof op basis van een synthetische triarylfosfaat ester. Heeft een hoog vlampunt en 
verschaft hoge chemische stabiliteit en goede oxidatiebestendigheid. De vloeistof moet gebruikt worden wanneer systemen actief 
zijn in de buurt van hittebronnen. Hydromax FR-PE is een zelfdovend, niet-waterige hydraulische vloeistof die zijn eigen verbranding 
niet ondersteunt.

• Hoogovens van staal en aluminium
• Spuitgieten
• Compressoren
• Hydraulische systemen van turbines gebruikt voor de opwekking van electriciteit

Hydromax FR-PEX
Hydromax FR-PEX is een hoogwaardige, brandwerende hydraulische vloeistof ontworpen voor het gebruik in elektrohydraulische 
controlesystemen van turbines, waaronder systemen die gebruik maken servoventielen met minimale toleranties. Hydromax FR-PEX 
is gebaseerd op een triarylfosfaat en een xylenol destillaat en is geformuleerd om goede oxidatiebestendigheid te bewerkstellingen 
wat resulteert in een veel langere levensduur.
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Brandbestendige Hydraulische Vloeistoffen 

 ISO 6743
 CETOP Lux. Ber./   Kinematische
Sol Plus 44 TF VDMA DIN 51502 ISO VG Basisolie Viscositeit 40 °C VI Stolpunt °C Vlampunt °C
Sol Plus 44 TF HFA-S N/A Synthetisch Dichtbij de viscositeit van water 3-5% N/A None

 ISO 6743
 CETOP Lux. Ber./   Kinematische
Hydromax FR-WG VDMA DIN 51502 ISO VG Basisolie Viscositeit 40 °C VI Stolpunt °C Vlampunt °C
Hydromax FR-WG 46 HFC 46 WG 47 > 180 -51 None
Hydromax FR-WG 68 HFC 68 WG 68 250 -30 None

 ISO 6743
 CETOP Lux. Ber./   Kinematische
Hydromax FR-PE VDMA DIN 51502 ISO VG Basisolie Viscositeit 40 °C VI Stolpunt °C Vlampunt °C
Hydromax FR-PE 46 HFDR 46 PE 42-48 25 -17 245

 ISO 6743
 CETOP Lux. Ber./   Kinematische
Hydromax FR-PE VDMA DIN 51502 ISO VG Basisolie Viscositeit 40 °C VI Stolpunt °C Vlampunt °C
Hydromax FR-PEX 46 HFDR 46 PE 42-48 N/A -17 270

 ISO 6743
 CETOP Lux. Ber./   Kinematische
Hydromax FR-E VDMA DIN 51502 ISO VG Basisolie Viscositeit 40 °C VI Stolpunt °C Vlampunt °C
Hydromax FR-E 46 HFDU 46 E 55-60 185 -18 290
Hydromax FR-E 68 HFDU 68 E 62-74 178 -13 302

concentratie in water

WG = Water Glycol, E = Ester, PE = Phosphate Ester
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Biologisch Afbreekbare Hydraulische Vloeistoffen 

Ecomax SE
Ecomax SE is een reeks biologisch afbreekbare hydraulische vloeistoffen op basis van synthetische esters die 
afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. Ze zijn goedgekeurd volgens de Swedish Swan en EU ECO-label. In 
vergelijking met andere plantaardige bio vloeistoffen heeft Ecomax SE uitstekende oxidatiestabiliteit wat resulteert 
in een langere levensduur. Tegelijkertijd biedt de vloeistof een zeer hoog smerend vermogen.

Hydromax HT ECO
Hydromax HT ECO presteert op hetzelfde niveau als Hydromax HT HVI en is geformuleerd met behulp van de nieuwste additieven 
technologie. Als gevolg is dit product niet giftig en biologisch afbreekbaar. De metaalvrije chemie biedt probleemloze prestaties in 
hydraulische systemen waarin gele metalen worden gebruikt. Als gevolg van het extreem hoge prestatieniveau met een tot wel vijf 
keer langere levensduur, biologische afbreekbaarheid en een lager stroomverbruik, is deze hydraulische vloeistof een van de meest 
duurzame oplossingen op de markt.

Voedselveilige Hydraulische Vloeistoffen 

Foodmax® AW
Foodmax® AW is niet giftig en geformuleerd met speciaal geselecteerde, hoog geraffineerde basismaterialen in combinatie met de 
nieuwste additieventechnologie. Foodmax® AW is geschikt voor toepassingen waar tijdens het productieproces incidenteel contact met 
voedsel of grondstoffen plaats kan vinden. Als gevolg van het lage stolpunt is Foodmax® AW PAO beter geschikt voor toepassingen 
bij lage temperaturen in vergelijking met Foodmax® AW. Foodmax® AW 22 is een alternatief met hogere prestaties voor het smeren 
van transportbanden in de drankindustrie dan zeep-water mengsels.

Foodmax® AW PAO
Foodmax® AW PAO is niet giftig en geformuleerd met behulp van speciaal geselecteerde synthetische basisolie in combinatie met 
de nieuwste additieven technologie. Foodmax® AW PAO is geschikt voor toepassingen waar tijdens het productieproces incidenteel 
contact met voedsel of grondstoffen plaats kan vinden. Vanwege het hoge prestatiesniveau en zorgvuldig gekozen additieven kan 
Foodmax® AW PAO-oliën worden gebruikt door de meeste toepassingen in de levensmiddelen- en verwerkingsindustriën.

Voor meer informatie over ons uitgebreide Foodmax® assortiment kunt u onze brochure met smeermiddelen voor de 
voedingsmiddelenindustrie raadplegen.
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Biologisch Afbreekbare Hydraulische Vloeistoffen

Voedselveilige Hydraulische Vloeistoffen

 VDMA 24568 ISO Basis Kinematische  Stol Vlam Oxidatie Zink
Ecomax SE ISO/FDIS 15380 VG olie Viscositeit 40 °C VI punt °C punt °C Stabiliteit (D943) Vrij
Ecomax SE 15 HEES 15 E 15 170 -45 > 200 650 X
Ecomax SE 22 HEES 22 E 22 150 -44 > 200 650 X
Ecomax SE 32 HEES 32 E 32 210 -42 > 200 650 X
Ecomax SE 46 HEES 46 E 46 195 -42 > 200 650 X
Ecomax SE 68 HEES 68 E 65 195 -39 > 200 650 X

 DIN ISO Voedsel ISO Basis Kinematische  Stol Vlam Oxidatie Zink
Foodmax® AW 51524  6743-4 goedkeuring VG olie Viscositeit 40 °C VI punt °C punt °C Stabiliteit (D943) Vrij
Foodmax® AW 22 HLP HM H1 22 HT 22 105 -24 165 4000 X
Foodmax® AW 32 HLP HM H1 32 HT 32 105 -24 170 4000 X
Foodmax® AW 46 HLP HM H1 46 HT 46 105 -21 180 4000 X
Foodmax® AW 68 HLP HM H1 68 HT 68 105 -21 200 4000 X
Foodmax® AW 100 HLP HM H1 100 HT 100 100 -21 215 4000 X
Foodmax® AW PAO 22 HLP HM H1 22 PAO 22 127 -60 200 6000 X
Foodmax® AW PAO 32 HLP HM H1 32 PAO 32 141 -60 222 6000 X
Foodmax® AW PAO 46 HLP HM H1 46 PAO 46 143 -57 248 6000 X
Foodmax® AW PAO 68 HLP HM H1 68 PAO 68 140 -58 258 6000 X
Foodmax® AW PAO 100 HLP HM H1 100 PAO 100 144 -55 268 6000 X

 DIN ISO VDMA 24568 ISO ISO Basis Kinematische  Stol Vlam Oxidatie Zink FZG
Hydromax HT ECO 51524  6743-4 / FDIS 15380 VG olie Viscositeit 40 °C VI punt °C punt °C Stabiliteit (D943) Vrij Stage Pass
Hydromax HT ECO 15 HVLP HV HEPR 15 HT 15 179 -45 160 10000 X 12+
Hydromax HT ECO 22 HVLP HV HEPR 22 HT 22 188 -45 190 10000 X 12+
Hydromax HT ECO 36 HVLP HV HEPR 36* HT 35 179 -42 201 10000 X 12+
Hydromax HT ECO 46 HVLP HV HEPR 46 HT 46 182 -42 206 10000 X 12+
Hydromax HT ECO 68 HVLP HV HEPR 68 HT 68 153 -42 212 10000 X 12+
*ISO VG klasse die vervanging van ISO VG 32 en ISO VO 46 toestaat.

E = Ester, HT = Hydrotreated, PAO = Poly Alpha Olefin



Verklarende woordenlijst

Additief
Een chemisch toevoeging om 
specifieke eigenschappen te 
verbeteren. De meest gangbare 
voor algemeen gebruikte smeeroliën 
zijn; oxidatieremmers om stand 
tijden te verlengen, roest en 
corrosiebeschermers om het roesten 
van metalen oppervlakken tegen te 
gaan, demulgerende voor betere 
waterafscheiding, VI verbeteraars om 
het product beter te laten functioneren 
onder temperatuurschommelingen, 
stolpunt verlagers voor gebruik bij 
lage temperaturen, filmverbeteraars, 
antislijtage dopes en EP verbeteraars 
om frictie, slijtage en krassen in het 
geval van grenssmering, detergerende 
en dispergerende om een reinigende 
werking te garanderen, anti schuim 
toevoeging om schuimvorming tegen 
te gaan, kleefkrachtverbeteraars 
die afdruipen of afslingeren moeten 
voorkomen.

Afschuifstabiliteit
Vet zal zijn dikte moeten behouden 
om onder zware omstandigheden 
te kunnen blijven functioneren. De 
afschuifstabiliteitstest meet het 
zachter worden van vet nadat met een 
“grease worker” 10.000 of 100.000 
dubbele slagen het vet bewerkt is. 
Verlies van maximaal 1 NLGI stap 
toont aan of een verdikker wel of niet 
bestendig tegen afschuiving is. 

Anhydrous
Watervrij, in het bijzonder als gevolg 
van kristallisatie

Anti oxidant
Chemische toevoeging welke in kleine 
hoeveelheden wordt toegevoegd aan 
smeerolie om de oxidatiestabiliteit 
te vergroten om de levensduur te 
verlengen. 

Anti schuim toevoeging
Een additief die schuimvorming 
tegengaat. Zorgt ervoor dat kleine 
luchtbelletjes in de olie samengaan in 
grotere die sneller naar het oppervlak 
worden afgevoerd.

Anti slijtage additief
Dit type toevoeging reduceert slijtage 
die ontstaat door contact dat optreedt 
tussen twee metalen loopvlakken 
door middel van een chemische 
reactie met het oppervlak.

Basisolie
Basisolie wordt gebruikt als niet 
reactief ingrediënt in de productie 
van motorolie en industriële 
smeermiddelen.

Basis Olien
Geraffineerde oliën die gebruikt 
worden om smeermiddelen te maken 
waarbij verschillende soorten oliën en 
additieven gebruikt worden om tot het 
gewenste resultaat te komen

Basisolieviscositeit
Omdat de basisolie het feitelijke 
werk verricht in een smeervet is de 
viscositeit van het gekozen product 
van groot belang.

Belastbaarheid
Onder zware belasting is een viskeuze 
basisolie vereist in combinatie met 
een EP additief of vaste smeerstof 
zoals molybdenum disulfide. 

Consistentie
De NLGI indeling is gebaseerd op 
de hoeveelheid verdikker in een 
smeervet. Het zegt iets over de 
stijfheid hiervan. NLGI 2 is de meest 
voorkomende. 

Corrosie remmers
Een additief welke het oppervlak 
beschermt tegen de chemische 
werking van onzuiverheden in de 
smeerolie. 

Dampspanning
Meetbaarheid van de vluchtigheid 
van een vloeistof. Naar mate de druk 
wordt opgevoerd zal een vloeistof 
sneller verdampen. 

Detergent
Het additief welke verontreiniging in 
een olie neutraliseert alvorens het 
onoplosbaar wordt en ongewenst 
residu vormt. (Slijtage)deeltjes 
worden op deze manier door de olie 
verdeeld zodat ze niet de kans krijgen 
aan elkaar te hechten.

Druppelpunt
Dit is de temperatuur waarbij de staat 
van een smeervet verandert van stevig 
naar vloeibaar. Het druppelpunt kan 
worden beschouwd als een indicatie 
voor de maximale temperatuur 
waaronder het vet functioneert.

Emulsie
Een mengsel van twee vloeistoffen 
die van nature niet mengbaar zijn. 
Een voorbeeld hiervan zijn olie en 
water. 

EP toevoegingen
Een toevoeging welke de 
mechanische belastbaarheid van een 
smeermiddel verhoogt. 

Four-ball test
De 4-ball test wordt gebruikt om 
de anti-slijtage capaciteit van een 
smeermiddel in grenssmering regime 
aan te tonen. 

Grenssmering
Type smering die ontstaat wanneer 
een hydrodynamische smeerfilm 
ontbreekt. Dit wordt mogelijk gemaakt 
door het opnemen van additieven in 
het smeermiddel welke frictie en vreten 
tegengaan en die meer mechanische 
belasting aankunnen dan de olie 
alleen. Deze additieven kunnen 
bestaan uit vaste smeerstoffen, anti-
slijtage dopes en EP toevoegingen.

Hydro Treatment
Een door Gulf gepatenteerd proces 
om basisolie te raffineren. Tijdens dit 
proces reageert ruwe olie met zuurstof 
in het bijzijn van een katalysator bij 
zeer hoge temperaturen (400 °C) en 
onder een druk van 3000+ psi. Middels 
dit proces worden onverzadigde 
koolstoffen en onzuiverheden 
verwijderd.

Hydrodynamische smering
In een hydrodynamische smeerfilm 
vindt drukopbouw plaats doordat het 
smeermiddel in een zich vernauwende 
spleet wordt meegesleurd door 
de beweging van één of beide 
oppervlakken. De juiste viscositeit 
zorgt ervoor dat het de olie onmogelijk 
wordt gemaakt weg te vloeien.

ISO
International Standard Organization 

Koolstof residu
Koolstof afzettingen die gevormd 
worden nadat de smeerolie is 
blootgesteld aan zeer hoge 
temperatuur.

Koolstoffen
Samenstellingen van stikstof en 
carbon waarvan olieproducten prima 
voorbeelden zijn. Olieproducten 
worden doorgaans in twee groepen 
verdeeld: naftenen, die een hoog 
percentage onverzadigde cyclische 
moleculen bevatten, en paraffinen 
die daarvan juist een heel laag 
percentage tellen. 

Koper Strip Corrosie
Gedrag van een smeermiddel ten 
opzichte van koper of koperlegeringen 
volgens ASTM D130. De uitslag wordt 
gebaseerd op de mate van effect op 
een koperen teststrip.

Lakvorming
Lakvorming is een afzetting als gevolg 
van oxidatie en polymerisatie van 
brandstoffen en smeermiddelen. 

Mengbaarheid van smeervet
Een van de meest belangrijkste 
eigenschappen van een smeervet. In 
het geval twee niet-mengbare vetten 
worden gemengd zal het product uit 
het lager of toepassing weglopen. 
Indien twee typen vet worden 
gemengd dient vooraf de leverancier 
op de hoogte te worden gesteld. 
Voorbeelden van niet-mengbare 
verdikkers zijn aluminium en barium, 
klei en sommige typen polyurea.
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NLGI: consistentie van een vet bepalen
De beste manier om de consistentie 
van een smeervet te bepalen is 
vastgesteld door de NLGI (National 
Lubricating Grease Institute). De 
testmethode definieert gradaties 
aan de hand van de penetratiegraad 
gemeten bij 25 °C. Deze parameter 
verandert bij stijging of daling van 
de temperatuur. Beneden 25 °C zal 
de NLGI toenemen en wordt het vet 
stijver. Zodra de temperatuur 25 
°C ontstijgt zullen NLGI en stijfheid 
afnemen.

Olie afscheiding van een smeervet
Om een vet goed te laten functioneren 
mag maximaal 3% van de olie zich 
van de zeep afscheiden. 

Ontbrandingspunt
De laagst gemeten temperatuur 
waarbij een vlambare vloeistof zal 
ontbranden in de nabijheid van 
een externe ontstekingsbron. Ten 
opzichte van het vlampunt is slechts 
weinig extra hitte nodig om dit punt te 
bereiken. 

Oplosbaarheid
Het vermogen om op te lossen in een 
fysisch homogeen mengsel. De mate 
van oplosbaarheid varieert met de 
snelheid van oplossen en is afhankelijk 
van de hoeveelheid warmte waaraan 
de oplossing wordt blootgesteld. 

Oxidatie
Chemische verslechtering van de 
smeerolie waaraan alle olieproducten 
worden blootgesteld door toename 
van het aantal zuurstofatomen. Iedere 
temperatuur boven 25 °C zal dit 
proces versnellen en verdubbelen in 
stappen van 10 °C. Oxidatie resulteert 
in sludge, gom- en lakvorming en 
zuren, welke allen beschouwd worden 
als ongewenst. 

Oxidatieremmer
Het chemisch gebaseerde additief 
die in kleine hoeveelheden aan een 
smeerolie wordt toegevoegd om de 
oxidatiestabiliteit tijdens opslag en 
gebruik te vergroten. 

Roestremmer
Een additief ter bescherming van 
ijzerhoudende componenten (ijzer 
en staal) en roestvorming tegen te 
gaan welke wordt veroorzaakt door 
indringing van water. 

Schuimvorming
Een mogelijke reactie van een olie in 
combinatie met lucht. De aanwezige 
lucht kan de smeerfilm in sterkte doen 
afnemen de kwaliteit van de smeerolie 
aantasten. 

Stolpunt
Vloeibaarheidsindicator van een 
smeerolie. Belangrijke parameter om 
de geschiktheid van een smeerolie 
bij lage (start) gebruikstemperatuur 
te bepalen. Het stolpunt ligt bij 
paraffinsche olie doorgaans hoger 
vanwege de vorming van kristallen 
terwijl veel andere producten een 
toename in viscositeit laten zien.

Sludge
Verzamelnaam voor contaminatie 
in compressoren en andere in olie 
gedompelde delen. 
Dit omvat ontledingsproducten van 
de brandstof, olie en stofdeeltjes uit 
bronnen buiten de compressor.

Synthetische smeermiddelen
Smeermiddelen gebaseerd op 
chemische omzetting of moleculaire 
transformatie van een (complex) 
mengsel en een ander (complex) 
mengsel. Gangbare typen 
synthetische basisolie zijn poly-alfa-
olefinen (PAO), Unconventional Base 
Oils (UCBO), organische esters en 
polyglycolen (PAG).

Timken OK load
Meetbaarheid van belasting 
weerstand van een smeermiddel.

Verdikker
Een smeervet bestaat uit een 
basisolie, additieven en een 
verdikker. Er bestaan zepen en 
organische verdikkers, ieder type 
vertegenwoordigt zijn eigen unieke 
eigenschappen.

Verpombaarheid van een smeervet
Dit is een belangrijke eigenschap 
wanneer het vet onder lage 
temperaturen in een centraal 
smeersysteem wordt verpompt. 
Meest gangbare test is de Lincoln 
Ventmeter. 

Viscositeit
Meetbaarheid van de vloei-
eigenschappen van een vloeistof. 
Deze wordt doorgaans gemeten. 
Dit wordt meestal gemeten als de 
tijd die nodig is voor een standaard 
hoeveelheid vloeistof op een 
bepaalde temperatuur te stromen 
door een standaard opening. Hoe 
hoger de waarde, hoe viskeuzer de 
vloeistof. Viscositeit varieert altijd 
omgekeerd met de temperatuur, zodat 
de metingen altijd samen worden 
uitgedrukt. Testen worden meestal 
uitgevoerd op 40 ° C en 100 ° C.

Viscositeitsindex
Maat van de inwendige weerstand 
tegen het vloeien van een product.

Vlampunt
De laagst gemeten temperatuur bij 
welke de gassen van een olieproduct 
(of andere ontvlambare stof) vlam vat 
middels een ontstekingsbron. 

Vluchtigheid
De eigenschap van een vloeistof die 
de dampspanning definieert. Van 
twee vloeistoffen zal de een vluchtiger 
zijn bij een lagere temperatuur zal 
sneller verdampen bij een gelijke 
temperatuur. De vluchtigheid van 
de aardolieproducten kan worden 
geëvalueerd met tests voor vlampunt, 
dampspanning, destillatie en 
verdampingssnelheid.

Waterafscheiding
Een belangrijke factor in het 
smeeronderhoud is de eigenschap 
van een smeerolie om snel en efficiënt 
water af te kunnen scheiden. 

Zuurgetal
Ook wel NEUT of NEUTRALISATIE 
getal genoemd: de hoeveelheid 
reageerstof die nodig is om het 
zuur of alkalische componenten in 
een oliemonster te neutraliseren. 
Gedurende gebruik zal het zuurgetal 
in een olie geleidelijk toenemen 
als gevolg van oxidatie en, in 
sommige gevallen, uitputting van de 
additivering. Hoewel de aanwezigheid 
van zuur niet schadelijk hoeft te zijn 
is een toename van het zuurgetal 
wel een indicatie van afname van de 
smeercapaciteit van het smeermiddel 
en geldt het als een belangrijke 
parameters om de conditie van een 
olie tijdens gebruik te bepalen. De 
meest gebruikte meetmethode is het 
zuurgetal, de specifieke hoeveelheid 
KOH (potassium hydroxide) nodig 
om de het zuur te neutraliseren De 
toegestane hoogte van het zuurgetal 
hangt van de olie en omstandigheden 
af. Ook de ervaring en kennis van de 
machine spelen hierin een rol.

Zelfontbrandingstemperatuur
De temperatuur waarbij een 
ontvlambare vloeistof zal ontbranden 
zonder de aanwezigheid van een 
externe bron. Deze temperatuur ligt 
doorgaans vele honderden graden 
boven het vlampunt.
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