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Shell Corena S4 P 
Předchozí název: Corena AP 

ISO VG 68 a 100 
 

Charakterisitka: 

Shell  Corena  AP  jsou kompresorové oleje na bázi  syntetických esterů  a jsou určeny pro ztížené 

provozní podmínky. Speciálně vyvinutým  základovým olejům a zušlechťujícím přísadám děkují tyto 

výrobky za vynikající  odolnost proti stárnutí, což umožňuje jejich použití i při vysokých teplotách na 

výtlaku, při kterých vlastnosti výrobků na bázi ropných olejů jsou již často nedostačující. Tvorba 

karbonizačních zbytků na ventilech, v mezichladičích a v potrubním vedení a je do značné míry 

potlačena, což  znamená  minimalizaci rizika požárů  a explozí, bezporuchový  provoz a  tím i vyloučení 

neplánovaných odstávek zařízení, vyšší hospodárnost, nižší provozní náklady, prodloužení výměnných 

lhůt olejů a delší intervaly údržby. Shell Corena  AP se vyznačují dále velmi účinnou ochranou proti 

korozi a proti opotřebení, dobrou deemulgační schopností a nepatrným sklonem k pěnění. Výrobky jsou 

bezpečné pro většinu běžně používaných těsnících materiálů. Jsou mísitelné s ropnými oleji, avšak k 

jejich smísení by nemělo docházet, aby se zabránilo eventuálnímu zhoršení kvality. Kompresorové oleje 

Shell Corena S4 P jsou klasifikovány jako maziva třídy VDL podle DIN 51506 a jako oleje DAB podle 

ISO/DP 6521-L a DAC podle ISO 6743-3A. 

Upozornění: Informace týkající se manipulace, skladování, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou 

uvedeny v bezpečnostním listu produktu. 

Shell Corena S4 P zaručují: 

- mimořádnou čistotu všech součástí 

- bezpečný provoz i při vysokých tlacích a teplotách na výstupu 

- vynikající termickou a oxidační stabilitu a tím i dlouhou životnost 

- nepatrný sklon k pěnění a dobré deemulgační vlastnosti 

- výbornou ochranu před korozí a opotřebením 

 

Použití: 

Shell Corena S4 P jsou vhodné pro použití v pístových vzduchových kompresorech, které pracují při 

velmi vysokých teplotách (až 220°C) na výtlaku a s velkými tlaky (běžně 30 barů). Dále jsou tyto oleje 

doporučeny do kompresorů v případech, kde jsou problémy s tvorbou karbonizačních zbytků. 

Shell Corena S4 P jsou rovněž vhodné pro kompresory, které stlačují vzduch určený k dýchacím účelům 

(např. při plnění zásobníků dýchacích přístrojů). 

Typické vlastnosti: 

ISO VG        68  100 

Hustota při 15°C    kg/m
3
   990  988 

Kinematická viskozita při 40°C   mm
2
s

-1
   68  100  

Kinematická viskozita při 100°C  mm
2
s

-1
   8,5  10,2  

Bod vzplanutí      °C   250  260  

Bod tuhnutí      °C   -51  -39  

Deemulgační vlastnosti              min.   30  25  

Koroze na oceli     st. koroze  0-A  0-A  

Pozn.: Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter. 


