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ÜRÜN TANIMI 
THERMOIL ısı transfer yağı, kapalı sistemlerde –15°C ‘den +320°C’e kadar çalışma sıcaklıkları için 

hazırlanmış düşük buhar basınçlı, oksidasyon mukavemeti ve ısı stabilitesi yüksek, üstün kaliteli bir ısı 

iletim yağıdır. Açık sistemlerde 150°C ‘nin üzerinde kullanılmamalıdır. Yüksek sıcaklıkta su ile teması 

tehlikeli olabilir. 

THERMOIL düşük viskoziteli, açık sarı renkte, oksidasyon ve ısıl parçalanmaya çok dayanıklı bir yağdır. 

THERMOIL ısı transfer yağı, çok geniş tatbikatlara cevap verecek şekilde dizayn edilmiştir. Özel rafinasyon 

teknikleri ile oksidasyon direnci ve termal bozuşmaya karşı koruma altına alınmıştır. 

Isıtıcı yüzeylerinde temas sıcaklığı azami (skin temperature) 340 ° C ’e kadar yükselebilir. (Bu ortalama 315 

°C yağ kütle ısısına tekabül eder). 

Düşük uçuculuk, her sıcaklıkta rahat akışkanlık, düşük korozyon özelliği ve çok iyi ısı transfer özelliklerinden 

dolayı birinci sınıf bir üründür. 

 Ekonomik ve uzun ömürlü bir yağdır. 

 Her sıcaklık diliminde mükemmel sirkülasyon kabiliyetine sahiptir. 

 Yüksek spesifikasyon ve termal iletkenliğe bağlı olarak ısı transferinin hızlı gerçekleşmesini sağlar. 

 
BAŞLICA KULLANIM ALANLARI 

Tekstil işletmeleri, boyahaneler, sunta fabrikaları ve benzeri kimyasal tesisler. 

 
KULLANIM İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER 

 Isıtılan yağ sürekli sirkülasyon halinde olmalıdır. Isıtmaya ara verilse bile sirkülasyon  mutlaka 

devam edilmelidir. 

 Sirkülasyon pompası arıza yaptığında mutlaka alarm vermelidir. Yedek pompa manuel veya 

otomatik devreye alınmalıdır. 

 Isıtma kabininde alev borularla doğrudan temas etmemelidir. Aksi takdirde kraking başlar ve yağ 

çabuk bozulur. 

 Genleşme (imbisat) tankında azami sıcaklık 60 °C olmalıdır. 

 İlk işletmeye alınmada 100 °C üzerine kadar yavaş ısıtma yapılmalı, oluşabilecek buhar ve hava 

ventillerden dışarı atılmalıdır. 

 
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ 
 

  
THERMOIL 32 

 
THERMOIL 46 

Yoğunluk 15 °C kg/m³ ASTM D 4052 875 880 

Kinematik Viskozite 40°C ASTM D 445 32 46 

Kinematik Viskozite 100°C ASTM D 445 5,8 6,3 

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 103 103 

Alevlenme Noktası °C ASTM D 92 215 - 225 235 
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Donma Noktası °C ASTM D 97 - 15 - 15 

İlk kaynama Noktası °C 355 360 

Tutuşma Noktası °C 375 380 

Isıl Genleşme Katsayısı 0,00075 0,00075 

 
DEPOLAMA 

 Ambalajlar güneşe maruz bırakılmamalı, mümkünse kapalı alanda depolanmalıdır. 

 Açık alanda depolama gerekliyse, koli, teneke ve plastik bidonların üzeri ısı ve yağmura dayanıklı 
malzemeden yapılmış bir örtü ile kapatılmalıdır. Variller ise palet üzerine tapaları yere gelecek şekilde 
ters olarak yerleştirilmelidir. 

 Tüm ambalajlar palet üzerinde ve en fazla iki palet üst üste gelecek şekilde istiflenmelidir. 

 Ambalajlar her zaman temiz tutulmalı ve temiz bir bezle tozları silinmelidir. Yağların özelliklerini 
koruyabilmesi için temiz ve sağlam ambalajlarda saklanması gereklidir. 

 Açık yağ çalışmalarında ise dağıtım vanalarının altında tepsiler bulunmalıdır. Boş yağ ambalajları yağ 
saklama dışında başka bir sebeple kullanılmamalıdır. 

 
UYARILAR ve ÖNERİLER 

 Kullanılmış atık ürünler, yer altı ve yer üstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe 
dökülmemelidir. 

 Kullanılmış yağlara uzun süreli temas, cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven 
kullanılmalıdır. 

 Kullanılmış yağ ciltle temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. 

 Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. 
 
Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak 
hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir 
garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere 
uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubratech Endüstriyel Yağlar San. Ve Tic. A.Ş. ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından 
kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Bu Teknik Bilgi Formu 
basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. 

 
 


