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PULVERTEKNIK Till våra kunder 
VÄTSKETEKNIK med Huber-maskiner 
FÖRPACKNINGSMASKINER  
  

  
 

  
Viktig information om termo-oljor från Huber 
 
DW-Therm-HT 
Denna olja får INTE användas i maskiner utrustad med någon form av kylkompressor, på grund 
av den höga viskositeten vid låga temperaturer. Den får EJ heller användas i öppna system. 
Denna olja bryts ner fort om den kommer i kontakt med luft vid höga temperaturer. OM den 
används i en Unistat så rekommenderar Huber att ett speciallock med kvävgasbarriär används i 
siktglaset. Kylkompressorn måste ALLTID vara avstängd. (Compressor automatic) 
 
P20.190.40 och P20.275.50 
Dessa två oljor får INTE användas i maskiner utrustad med någon form av kylkompressor, på 
grund av den höga viskositeten vid låga temperaturer. OM dessa oljor används i en Unistat så 
rekommenderas speciallock med kvävgasbarriär i siktglaset. Kylkompressorn måste ALLTID 
vara avstängd. (Compressor automatic) 
 
DW-Therm får endast användas i Unistat-maskiner och endast med externt slutna system. 
Speciallock med kvävgasbarriär i siktglaset rekommenderas. 
DW-Therm får EJ användas i system där den kan komma i kontakt med  koppar, mässing, zink 
eller andra reaktiva metaller. All rördragning och alla kärl etc. bör vara i glas eller rostfritt stål.  
DW-Therm bryts ner fort om den exponeras för fukt eller öppen atmosfär. Etanol har en 
nedbrytande effekt och sänker kokpunkten kraftigt. Smuts och föroreningar i systemet 
påskyndar nedbrytningen. 
 
M10.155.08 och M10.120.08  är en syntetisk oljor, som  
angriper packningarna i maskiner av typen Unichiller  
(EPDM). Denna olja får alltså INTE användas i maskiner 
där EPDM används i pump-packningar, exempelvis  
standard Huber Unichiller med Wilo-pump. Oljan  
kommer framöver att förses med gula varnings-etiketter. 
 
Vid tveksamheter och vid behov av mer information,  
tex. om kvägasbarriär, vänligen kontakta oss enligt  
nedan. 
 
Med vänlig hälsning 
Roland Carlberg Processystem AB 
 
     Speciallock för kvägasbarriär 
Mats Rolander  Henrik Lännerbo    
m.rolander@rcprocess.se   h.lannerbo@rcprocess.se 
031-85 04 65   031-85 04 63 


