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COMPRO XL-S  
Kompressor olie	  
	  
Introduktion	  
Petro-Canadas COMPROTM XL-S 
kompressorolie er et topkvalitets 
smøremiddel specifikt designet til effektiv 
smøring i roterende skruekompressorer. 
Compro XL-S olien indeholder Petro-
Canadas egne rene hydrogenbehandlede 
baseolier fra den patenterede HT-baseolie 
proces, og Petro-Canadas egne højt 
raffineret og forarbejdet hydroisomeriseres 
og katalytisk afvoksede baseolier. Der 
ligger mere end 25 års erfaring bag denne 
formulering. Petro-Canada forstærker disse 
varmestabile olier med et specielt udvalgt 
additivkombination for at sikre højt ydende 
synergi i det færdige smøremiddel. 
Med fremragende oxidativ stabilitet, 
korrosion og lav flygtighed giver COMPRO 
XLS op til 8.000 timers uafbrudt problemfri 
smøring, forsegling og effektiv fjernelse af 
varme til effektiv kompressor ydeevne. 	  
	  

 Funktioner og fordele 
• Eminent modstand over for 

oxidative nedbrud forårsaget af 
udsættelse for luft ved høje 
temperaturer 
• Reducerer oliefortykkelsen, 

vedligeholder høj flydeevne 
gennem pumper, rør, filtrer og 
motorer. 

• Kontroller opbygning af syre 
biprodukter, der kan forårsage olie 
forringelse og fremme korrosion	  

• Kontroller ophobning af slam og 
lak for at sikre velfungerende 
operation gennem fine tolerancer	  

 
 

 
 
 
 
 

COMPRO XL-S yder en stærkere 
modstand overfor oxidative nedbrud end 
de konkurrerende produkter 
	  

COMPRO XL-S yder fantastisk modstand 
overfor oxidative nedbrud forårsaget af 
højere lufttemperaturer 
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• Højere termisk stabilitet reducerer 
kulstof aflejringsdannelse	  
• Forbedrer kompressor 

driftseffektivitet	  
• Reducerer ventilfasthængning og 

vedligeholder varmeoverførsel 
effektivitet intercoolere	  

• Bedre viskositetsindeks og gode 
temperaturegenskaber 
• Forbedrer filmtykkelse ved 

forhøjede temperaturer 
• Bedre kold temperatur flydeevne 

for lav temperatur opstart	  
 

• God beskyttelse mod slitage	  
• Forlænger levetiden for 

bevægelige komponenter såsom 
roterende lejer, vingeblade, 
stempel ringe og bøsninger 
 

• Beskytter mod rust og korrosion	  
• Hjælper med at forlænge 

komponenternes levetid, især når 
de kører intermitterende tjeneste 
ved høj fugtighed	  

• God vand separation til fjernelse 
af vand og for at minimere 
emulsioner	  
	  

• Lav volatilitet reducerer olie 
fremførsel i luftsystemet	  
• Kan reducere væske forbrug for 

reservoir top op	  
	  

• Reducerer olie forbrug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny og forbedret COMPRO XL-S udviser 
stærk modstand overfor oliefortykkelse, 
hvilket kan forbedre kompressorer 
effektiviteten og nedsætte energi forbruget 
	  

Test viser at COMPRO XL-S kan kontrollere 
ophobningen af syre biprodukter grundet 
olie oxidering 
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Anvendelse 
Mens COMPRO XL-S Kompressor olie 
kan anvendes til at smøre og køle alle 
typer af roterende vinge, reciprokerende, 
centrifugal-og lap luftkompressorer, er den 
specielt egnet til mærkbart at forlænge 
levetiden i skruekompressorer. Den fås i 
fem ISO viskositetsgrader: 32, 46, 68, 100 
og 150 til at dække de fleste kompressor 
applikationer. COMPRO XL-S er egnet til 
anvendelse i kompressorer, der håndterer 
luft og gasser, såsom nitrogen, argon, 
hydrogen, neon, helium, carbondioxid, 
carbonmonoxid og kapselblæsere. 
COMPRO XL-S er egnet til anvendelse i 
alle fabrikater af kompressorer, herunder: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPRO XL-S er kompatibel med 
standard pakningsmaterialer, der bruges i 
de fleste kompressorer. 
COMPRO XL-S er også velegnet til brug i 
industrielle vakuumpumper der opererer i 
vakuum på mindre end 0,005 mBar. 
OBS! COMPRO XL-S bør ikke bruges i 
systemer der komprimerer våde og sure  
kulbrinte gasser. Til dette formål er 
Petro-Canadas kompressorolie RP, SPX 
og NGS olie anbefalet. 
OBS! COMPRO XL-S må ikke bruges til 
komprimering af oxygen og andre 
kemiske aktive gasser - såsom klorin og 
hydrogenklorid. 
OBS! Må ikke bruges i indåndingslufts 
apparater eller medicinsk udstyr. 
 
Operativ anvendelse 
De fulde fordele ved et skift til COMPRO 
XL-S kompressor olie vil kun kunne 
realiseres ved at minimere 
sammenblandingen med den tidligere 
brugte olie. Specifikke kompressor mærker 
tillader ikke fuldstændig dræning, så hvis 
den drænede olie er kraftigt oxideret 
(hvilket kan ses på en signifikant forøgelse 
i oliens totale syretal og viskositet), da vil 
en påfyldning med COMPRO XL-S - ikke 
nødvendigvis medføre en optimal 
præstation og levetid.  
Mens COMPRO XL-S er kompatibel med 
de fleste mineralske og syntetiske olier, 
bør den ikke blandes med væsker der 
indeholder polyglykoller og soliconer 
For at modtage en komplet instruktion i 
rengøring af lakerede kompressorer, eller i 
skylning og genopladning af dine 
kompressor med COMPRO XL-S 
Kompressorolie, tag da kontakt til en 
autoriseret Petro-Canada forhandler.   
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Helbred og sikkerhed 
COMPRO™ XL-S Kompressorolie har ingen negativ effekt på helbredet hvis den bruges 
som anvist. Sikkerhedsdatablad på produkter kan hentes på www.Petrochem.dk. 
 


