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Valar Atea FSA 15 

ISO VG 15 
SPECIÁLNÍ VYSOCE VÝKONNÝ TLUMIČOVÝ A NÍZKOTUHNOUCÍ 

HYDRAULICKÝ OLEJ 
 

Valar Atea FSA 15 je vysoce jakostní tlumičový a nízkotuhnoucí hydraulický olej na bázi 
speciálních základových olejů a zušlechťujících přísad vysoké kvality, nejmodernější kon-

cepce, se stabilním vysokým viskozitním indexem  190, zachovávající, díky své formula-
ci, stejnou charakteristiku tlumení po dlouhou dobu provozu, s ochranou proti opotřebení, 
s vysokou oxidační stálostí, s ochranou proti korozi, s nízkou tendencí k pěnění a dobrou 
snášenlivostí s těsnícími materiály.  
Je vhodný zejména pro tlumiče pérování automobilů, zadní centrální jednotky motocyklů a 
další speciální aplikace, pro moderní hydrostatické mechanizmy vystavované velmi vyso-
kému mechanickému a tepelnému namáhání jak stacionárních, tak i mobilních strojů a to 
zejména těch, které pracují ve venkovním prostředí. Ve svých parametrech převyšuje 
standardní HV oleje a to zejména v oblasti termooxidační stability zaručující dlouhou ži-
votnost oleje a velmi malou závislostí viskozity na teplotě. Pro své nízkoteplotní vlastnosti 
je vhodný pro použití při velmi nízkých teplotách prostředí 
 

Valar Atea FSA 15: 

- zaručuje vysokou ochranu hydraulických systémů proti korozi a opotřebení 

- vyznačuje se velmi dobrou oxidační stálostí a tím prodlouženou dobou životnosti 

- zabezpečuje vysokou odlučivost vzduchu a vody 

- vyznačuje se velmi nízkou pěnivostí  

- umožňuje velmi dobrou filtrovatelnost 
- pro svůj vysoký viskozitní index zaručujíce malý vliv teploty na viskozitu  
- umožňuje použití v širokém rozsahu teplot 
- má velmi dobré nízkoteplotní vlastnosti 

 
Výkonová charakteristika: 

ISO 6743/4 typ HV 

DIN 51 524 část 3-HVLP  
 

Charakteristické parametry 
Parametr Jednotka Hodnota Norma 

Kinematická viskozita při 40
o
C mm

2
/s 15 ČSN EN ISO 3104 

Viskozitní index   205 ČSN 65 6218 

Bod vzplanutí 
o
C 175 ČSN 65 6212 

Bod tuhnutí 
o
C -45 ČSN 65 6072 

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.  
 
 
 

 


