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PARAMO VDL  
(ISO VG 46, 100)     

OLEJE PRO VZDUCHOVÉ A PLYNOVÉ 
KOMPRESORY 

 
 

Popis: 
Kompresorové oleje PARAMO VDL jsou rafinované 
ropné oleje. Obsahují přísady pro zlepšení protiodě-
rových, protikorozních vlastností, termooxidační sta-
bility a nízkého bodu tuhnutí. 
 
 
Užití: 
Kompresorové oleje PARAMO VDL jsou určeny 
zejména k mazání pístových vzduchových a plyno-
vých kompresorů s vysokými nároky. Typické apli-
kace jednotlivých viskozitních tříd olejů této skupiny 
jsou:  

 
PARAMO VDL 46 - je určen pro rotační (šroubové) 
vzduchové a plynové kompresory s teplotami ve vý-
tlaku více jak 100 °C, jsou vhodné i pro turbokom-
presory. 
PARAMO VDL 100 - je určen pro vysoce zatížené 
vzduchové a plynové pístové kompresory s teplotami 

ve výtlaku do 220 °C, pro převodovky 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 dlouhé 

životnosti (minimální tendence k tvorbě karbo-
nových úsad); 

• nízká odparnost; 
• dobré deemulgační vlastnosti; 
• příznivá závislost viskozity na teplotě. 

 
                    
 

 

Charakteristické parametry: 

Hodnota  
Parametr 

 
Jednotka 

VDL 46 VDL 100 

 
Norma 

Hustota při 15 °C kg/m3 881 893 ČSN EN ISO 12185 

Kinematická viskozita při 100 °C  mm2/s  6,7 11,0 ČSN EN ISO 3104 

Kinematická viskozita při 40 °C mm2/s 46 100 ČSN EN ISO 3104 

Viskozitní index  100 94 ČSN ISO 2909 

Bod vzplanutí °C 248 252 ČSN EN ISO 2592 

Bod tekutosti °C -33 -30 ČSN ISO 3016 

Barva ISO  2,5 3,0 ČSN 65 6076 

        
 Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o vý-
robcích jsou obsaženy v TN 23-168 PARAMO, a.s. a v bezpečnostních listech. 

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný dle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění. Bližší informace jsou uvede-
ny v aktuálním BL na www.mogul.cz.  
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