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eni Betula ESX é uma linha de lubrificantes sintéticos de altas prestações, formulada com 
bases sintéticas especiais (Poliolésteres POE), que os tornam adequados para a lubrificação de 
compressores frigoríficos que empregam fluidos refrigerantes do tipo HFC. 
 
 
CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS) 
 
eni Betula ESX  32 46 68 100 150 220 
Viscosidade a 40°C mm²/s 31.3 44.8 67.7 105.9 151.7 220 
Viscosidade a 100°C mm²/s 5.6 7.0 9.2 12.1 15.35 19.4 
Índice de viscosidade -- 118 115 112 105 102 100 
Ponto de inflamação V.A. °C 250 260 270 284 290 295 
Ponto de fluidez crítica °C - 60 - 51 - 45 - 42 - 36 -30 
Ponto de floculação 
(óleo/R134a 1/9) 

°C < - 60 - 55 - 48 - 40 - 35 -27 

Densidade a 15°C kg/l 0.995 0.988 0.985 0.982 0.980 0.978 
 
 
PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES 
 
eni Betula ESX são produtos que garantem um regular funcionamento dos compressores 
frigoríficos que lubrificam e estão dotados das seguintes propriedades: 
 
 Baixíssimo ponto de fluidez crítica e de floculação com R134a garantindo uma fluidez 

excelente a frio. 
 Elevada estabilidade química mesmo em altas temperaturas assegura a compatibilidade 

com fluidos refrigerantes ainda que misturado com eles, não ataca os metais e 
guarnições. 

 As bases sintéticas do eni Betula ESX possuem boas propriedades de lubrificação para 
evitar fenómenos de desgaste nos compressores. 

 
 Elevado índice de viscosidade para minimizar as alterações de viscosidade, devido às 

grandes variações de temperatura associadas a um compressor frigorífico; 
 
APLICAÇÕES 
 
eni Betula ESX é especialmente projetado para a lubrificação de compressores de 
refrigeração (alternativos e rotativos) herméticos, semi-herméticos e abertos em unidades 
domésticas e industriais para refrigeração, ar condicionado e bombas de calor que operam com 
refrigerantes HFC (R134a, R404a, R407c, R507 ). 
 
 
ESPECIFICAÇÕES 
 
eni Betula ESX satisfaz as seguintes especificações: 
 
 ISO-L-DRE 
 ISO-L-DRD 
 DIN 51503 KD 

 


