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Óleo Mineral para Transferência de Calor 
 
 

 
 
 • Aquecimento de áreas domésticas e industriais. 

• Produção de vapor e água quente. 
• Condicionamento de ar . 
• Controle de temperatura em tanques de estocagem. 
• Todos os tipos de sistemas ( dutos , bombas, etc... ) 
• Aquecimento de banhos térmicos , autoclaves, reatores, fornos, 

moldes, túneis de secagem, prensas. 
• Processos de fabricação (cimenteiras,fabricas de papel ,de caixas...) 

 
 
 
 

 • ISO 6743/12 classe L família QC 
Normas Internacionais • DIN 51502 classe L 

• Seriola ETA 32 está aprovado pela Direção Geral de Saúde 
(França) para instalações simles de tratamento térmico de águas de 
consumo 

 
 
 
 • Grande durabilidade , baixa formação de depósitos nos circuitos, 

redução do tempo de estabilização da temperatura das instalações. 
• Grande resistência ao craqueamento e a formação de depósitos , 

comparado aos fluidos convencionais.Em testes a 340°C 
demonstrou uma formação de depósitos de 10 a 20  vezes inferior 
a uma produção de frações leves 2 vezes mais rápidas. 

• A baixa viscosidade de Seriola ETA 32 permite uma rápida 
circulação na partida. 

 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS TIPICAS 
 

MÉTODOS 
 

UNIDADES 
 

Seriola ETA 
   32 100 
Densidade 20°C ISO 3675 Kg/m3 862 878 
Viscosidade Cinemática a 40° C ISO 3104 mm2/s 32 95 
Viscosidade Cinemática a 100° C ISO 3104 mm2/s 5,0 10,0 
Ponto de Fulgor , VAC ISO 2592 º C 220 250 
Ponto de Inflamação ISO 2592 ° C 240 280 
Ponto de Fluidez ISO 3016 ° C -15 -9 
Índice de Acidez ISO 6618 mgKOH/g 0,01 0,02 
Resíduo Ramsbottom NF T 60-117 % 0,1 0,2 
Temperatura limite em massa* - °C 290 300 
Temperatura limite do filme de óleo* - °C 330 350 
 

As características típicas são fornecidas a título indicativo 
 

na ausência de ar 
 

 

SERIOLA ETA 
 
Este lubrificante utilizado  conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto , não apresenta risco particular 
Uma ficha apresentando dados de segurança , em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do 
seu representante comercial local.   
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