
 
 

Page 1 of 1 
 
XENUM nv/sa • Vluchtenburgstraat 9 • 2630 Aartselaar • Belgium • T. +32 (0)3 846 48 03 • info@xenum.be • www.xenum.com 
VAT BE-0865 569 503 • Bank: KBC IBAN: BE55 7340 1203 1544 • BIC: KREDBEBB / ING IBAN: BE44 3630 9265 4945 • BIC: BBRUBEBB 

Date: 05/04/2016 

XP 100 
STUURBEKRACHTIGINGVLOEISTOF BOOSTER OP ESTERBASIS 
 
 
OMSCHRIJVING 
XP 100 is een synthetisch stuurbekrachtigingsolie additief. Zijn speciale formule 
bestaat uit een synergie tussen de unieke, synthetische estercomplexolie en 
hoogtechnologische additieven. Hierdoor verbeteren zowel de thermische- als 
oxidatiestabiliteit van de hydraulische vloeistof voor optimale prestaties. Het 
additief heeft een herstellende en beschermende invloed op het gehele 
stuurbekrachtigingsysteem. 

VOORDELEN 
• Vermindert trillingen en geluiden. 
• Elimineert stuurweerstand.  
• Synthetische technologie. 
• Soepelere algemene werking en vlotter sturen. 

EIGENSCHAPPEN 
• Vermindert sterk de wrijving en slijtage tussen alle interne onderdelen.  
• Voorkomt lekkages door het in stand houden van de afdichtingen. 
• Vermindert aanzienlijk wrijving en slijtage van alle interne componenten. 
• Beschermt de olie tegen oxidatie en houdt de transmissie intern schoon. 
• Biedt bescherming in alle omstandigheden en verlengt de levensduur van de stuurbekrachtiging. 
• Voorkomt oververhitting. 

TOEPASSING 
Compatibel met alle door OEM voorgeschreven stuurbekrachtigingvloeistoffen. Geschikt voor personenwagens, 
bedrijfswagens en vrachtwagens die gebruik maken van een hydraulisch bekrachtigde stuurinrichting.  
 
Advies 
Voor optimaal resultaat is het raadzaam vooraf de oude vloeistof te verwijderen en nieuwe 
stuurbekrachtigingsvloeistof samen met het XP 100 additief te gebruiken.  

GEBRUIKSAANWIJZING 
Voeg 1 tube (100ml) bij de olie toe. 1 tube is voldoende voor maximaal 3L olie. Start de motor, draai het stuurwiel 
verschillende keren naar beide uiterste aanslagen. Controleer het olieniveau. 

KARAKTERISTIEKEN  VERPAKKING 
Vorm: Vloeistof 100 ml tube (20 x 100 ml karton) 
Kleur: Bruin 
Kookpunt/kookpuntbereik: Niet bepaald. 
Gietpunt: -48 °C  
Vlampunt: 206 °C 
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): Niet bruikbaar. 
Zelfonsteking: Het product ontbrandt niet uit zichzelf. 
Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk. 
Dichtheid:  Niet bepaald. 
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water:  Niet resp. gering mengbaar. 
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald. 
Viscositeit 40 °C: 67 mm²/s 


