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Shell Corena S4 R  
Předchozí název: Corena AS 

ISO VG 32, 46 a 68 
 

Charakteristika: 

Shell Corena S4 R jsou kompresorové oleje na bázi PAO, které jsou určeny zejména pro vysoké teploty a 

ztížené provozní podmínky. Díky speciálnímu vývoji a výběru základového oleje a účinných přísad Shell 

Corena  AS nabízí výborné užitné vlastnosti. 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  AS 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. 

Kompresorové oleje Shell Corena S4 R jsou klasifikovány jako oleje DAJ 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 R zaručuje: 

- dlouhou životnost díky vysoké odolnosti vůči stárnutí 

- dobrou ochranu proti opotřebení 

- vynikající ochranu proti tvorbě a usazování karbonizačních zbytků  

- velmi dobrou viskozitně - teplotní závislost 

- vynikající termickou a oxidační stabilitu a tím i dlouhou životnost 

- nepatrný sklon k pěnění a dobré deemulgační vlastnosti 

- velmi dobrou ochranu před korozí a opotřebením 

- malé ztráty odparem 

 

Použití: 

Shell Corena S4 R jsou určeny především pro vzduchové rotační kompresory, šroubové a vícestupňové 

vzduchové kompresory s chlazením pomocí vstřikování oleje, pracující při vysokém výstupním tlaku až  

20bar, teplotách vyšších než 100 °C, v přerušovaném provozu nebo za nepříznivých podmínek.  

 

Typické vlastnosti: 

ISO VG 32 46 68 

Hustota při 15°C kg/m
3 

843 843 846 

Kinematická viskozita při 40 °C mm
2
s

-1 
32 46 68  

Kinematická viskozita při 100 °C mm
2
s

-1 
6,0 7,7 10,4  

Bod vzplanutí (COC) °C 235 235 288  

Bod tuhnutí °C -50 <-45 <-45  

Viskozitní index (VI)  135 135 139  

Oddělitelnost vody při   min 10 10 10  

FZG test  12 >12 >12 

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


