
Shell Irus Fluid C, su-glikol bazl› bir üründür. Su içeri¤i a¤›rl›k olarak % 40
oran›ndad›r. ‹çerdi¤i kat›klar korozyona karfl› koruma, afl›nmay› önleme ve
oksidasyona dayan›m özelliklerinin maksimum derecede öne ç›kmas›n› sa¤lar.

Shell Irus Fluid C

Atefle Dayan›kl› Hidrolik Ya¤

www.shellandturcas.com

S›zd›rmazl›k elemanlar› ve boya uyumlulu¤u:
Shell Tellus S2 MA ya¤lar›, mineral ya¤lar için uygun
olan tüm boya ve s›zd›rmazl›k elemanlar› ile uyumludur.

UYGULAMALAR

➡ Madencilik ve demir çelik sektörü
gibi yang›n riskinin yüksek oldu¤u
kritik uygulamalarda tercih edilir.

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹

✓ Üstün mekanik performans:
Güvenilir ve sürekli operasyon.

✓ Y›rt›lmaya karfl› mükemmel 
direnç:
Geliflmifl polyglikol bazlı teknolojisi
viskozitesini uzun süreler korumasını
sa¤lar.

✓ Afl›nmaya karfl› üstün koruma
performans›:
Daha yüksek çalıflma flartlarında 
(65°C) performansı kanıtlanmıfltır.
Genellikle su-glikol bazlı sıvıların 
aflınmaya karflı koruma özellikleri 
sıcaklık yükseldi¤inde düflme e¤ilimi
gösterir. Buna ra¤men Shell Irus Fluid
C yüksek çalıflma sıcaklıklarında 
yüksek performans gösterir. Yüksek
çalıflma sıcaklıklarında Shell Irus Fluid
C, standart mineral hidrolik ya¤lara
yaklaflan bir performans gösterir.

✓ Yanmaya karfl› mükemmel 
direnç:
CEC Mines Safety Commission
gereksinimlerini ve di¤er yanmaya 
karflı direnç testlerini geçmektedir.

Sıvı Ömrü:
Shell Irus Fluid C’nin ömrü di¤er normal
mineral hidrolik sistem ya¤ları ile kıyaslanabilir
seviyededir.

Su ‹çeri¤inin Kontrolü:
Su içeri¤i a¤ırlıkça % 35 ila % 40
seviyelerinde tutulmalıdır. Sıvı çevrim halinde
iken yavafl yavafl ekleme yapılmalı ve saf su
ya da de-ionize su tercih edilmelidir.

Shell Irus Fluid C
ISO S›n›f› HFC
Görünüm fieffaf Kırmızı
Kinematik Viskozite  ASTM D 445
@ -20°C mm2/s 1,875

0°C mm2/s 358
20°C mm2/s 112
40°C mm2/s 47

Yo¤unluk @ 15°C kg/m3 ISO 12185 1,059
Akma Noktas› °C ISO 3016 -57

T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

Yukar›da verilen de¤erler tipik olup, üretimden üretime de¤iflebilir.

Shell Irus Fluid C, Avrupa yönetmeliklerinin
gereksinimlerine göre UK Health and Safety
Laboratory (Buxton) taraf›ndan atefle dayan›kl›l›k
testine tabi tutulmufl ve onaylanm›flt›r.
Resistance to flame (UK) test - Lux 7th 3.1.2
Stabilised flame heat release test - Lux 7th 3.1.3
Wick test - Lux 7th 3.2.2
Shell Irus Fluid C afla¤›daki standartlar›n
gereksinimlerini karfl›lar.
ISO 6743 - 4 (1999) HFC Type Fluid
ISO 12922 (1999) HFC Type Fluid

STANDARTLAR VE SPES‹F‹KASYONLAR

TAVS‹YELER VE UYARILAR
• Bu dökümanda bulunmayan uygulamalar ile ilgili bilgileri Shell temsilcinizden

temin edebilirsiniz.
• Sa¤l›k ve güvenlikle ilgili hususlarda gerekli bilgileri Shell yetkilisinden temin 

edebilece¤iniz MSDS formunda bulabilirsiniz.
• At›k ya¤lar›n, 30 Temmuz 2008 tarih, 26952 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan

"At›k Ya¤lar›n Kontrolü Yönetmeli¤i"nde
belirlenen At›k Ya¤ Kategorilerine
uygun olarak, yine ayn› yönetmelikte
belirtilen usül ve esaslar do¤rultusunda,
lisanslı iflletmeler kanal› ile bertaraf
edilmesi kanun gere¤idir.


