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PARAMO VDL  
ISO VG 46, 100 

OLEJE PRO VZDUCHOVÉ A 
PLYNOVÉ KOMPRESORY 

 
 

Popis: 
Kompresorové oleje PARAMO VDL jsou rafino-
vané ropné oleje. Obsahují přísady pro zlepšení 
protioděrových, protikorozních vlastností, ter-
mooxidační stability a nízkého bodu tuhnutí. 
 
 
Užití: 
Kompresorové oleje PARAMO VDL jsou určeny 
zejména k mazání pístových vzduchových a 
plynových kompresorů s vysokými nároky. Ty-
pické aplikace jednotlivých viskozitních tříd olejů 
této skupiny jsou:  
 
PARAMO VDL 46 - je určen pro rotační (šrou-
bové) vzduchové a plynové kompresory s teplo-
tami ve výtlaku více jak 100 °C, jsou vhodné i 
pro turbokompresory.  
 
 
 
 
 

PARAMO VDL 100 - je určen pro vysoce zatí-
žené vzduchové a plynové pístové kompresory 
s teplotami ve výtlaku do 220 °C, pro převodov-
ky vystavené zvýšeným teplotám, nebo jako 
hydraulická kapalina. 
 
 
Klasifikace, specifikace: 
ISO 6743/3A DAJ (46), DAC (100)  
DIN 51 506 VDL  
DIN 51524/II HLP 
 
 
Charakteristické vlastnosti:  
Dobře chrání mazané soustavy proti opotřebení;  
chrání proti korozi;  
Výborná odolnost proti oxidaci je zárukou dlou-
hé životnosti (minimální tendence k tvorbě kar-
bonových úsad);  
Nízká odparnost;  
Dobré deemulgační vlastnosti;  
Příznivá závislost viskozity na teplotě.  

 
 

                 
 

Charakteristické parametry 

Parametr Jednotka VDL 46 VDL 100 Norma 

Hustota při 15 °C kg/m3 864 888 ČSN EN ISO 12185 

Kinematická viskozita při 40 °C mm2/s 47,53 92,80 ČSN EN ISO 3104 

Kinematická viskozita při 100 °C mm2/s 6,7 11,00 ČSN EN ISO 3104 

Viskozitní index  100 95 ČSN ISO 2909 

Bod vzplanutí OK °C 226 250 ČSN EN ISO 2592 

Bod tekutosti °C -33 -24 ČSN ISO 3016 
Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaže-
ny v TN 23-168 PARAMO, a.s., a v bezpečnostním listu.  
Výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné podle Nařízení EP a Rady č. 1272/2008 (CLP). Bližší informace jsou uvedeny v ak-
tuálním BL na www.mogul.cz 
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