
 
 

Castrol Perfecto HT 5, Datum vydání 29.12.2008           
Strana 1 / 1 
Castrol, Perfecto  a Castrol logo jsou ochrannými známkami firmy Castrol Limited, chráněny zákonem. 
 
V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám 
vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. 
Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití 
výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem 
k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena. 
 
Castrol Lubricants (CR), s.r.o., Industrial Lubricants & Services, V Parku 2294/2, 148 00 Praha 4 
telefon : 296 770 611, fax : 296 770 304, E-mail: info.cz@castrol.com 
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Perfecto HT 5 
 
Charakteristika: 
Olej pro přenos tepla vyrobený z rafinátu s vysokým viskozitním indexem a s vysokou 
termickou a oxidační odolností. 
 
Použití: 
Teplonosné médium v moderních uzavřených systémech, kde objemová teplota oleje může 
dosahovat až 320 °C. 
 
Vlastnosti: 
• výhodná, relativně nízká viskozita 
• vysoké body destilace, vzplanutí a hoření 
• vysoký výkon v přenosu tepla (umožňuje turbulentní proudění oleje a minimální tlouštku 

statického olejového filmu) 
• rychlost proudění oleje může dosahovat 3 m/s i při     320 °C 
 
 
Technické parametry: 
hustota při 20 °C [kg/m3]           865 DIN 51757 
viskozita při 40 °C [mm2/s]            30,5 DIN 51562 
viskozita při 100 °C [mm2/s]              5,3 DIN 51562 
viskozitní index             106 DIN 51564 
bod vzplanutí (UK) [°C]            210 DIN 51755 
bod vzplanutí (OK) [°C]            220 ISO 2592 
bod hoření  [°C]            249 ISO 2592 
bod samovznícení [°C]            357 ASTM D 1255 
bod tuhnutí  [°C]     9 ISO 3016 
neutralizační číslo [mg KOH/g] max.   0,05 DIN 51558.1 
měrné teplo při 15 °C [kJ/kg.K]  1,86 
tepelná vodivost  
při 15 °C [W/m.K]  0,133 
koeficient tepelné roztaž- 
nosti na 1°C při 15 °C  0,00077  
počátek destilace [°C]            343  ASTM D 1160 
 
Castrol Perfecto HT 5 neobsahuje PTBB, PCB ani PCT, a je proto hodnocen jako zvláště vhodný produkt  
z hlediska pracovních podmínek a životního prostředí. 
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