
Dökme demir ve düşük ila orta 
alaşımlı çelikler için uygun, yarı 
sentetik, yüksek kalitede mineral 
yağ içeren metal işleme sıvısı.

•  Üstün temizleme gücü sayesinde işlenen 
parçaları ve tezgahı temiz tutar.

•  Çok iyi soğutma özelliği sayesinde takım 
ömrünü uzatır.

•  Mükemmel emülsiyon stabilitesi ve 
içeriğindeki özel korozyon önleyici 
katkılar sayesinde parçaların ve tezgahın 
paslanmasını önler, bakım maliyetlerini 
azaltır.

•  Yüksek soğutma sıvısı debisi ve çalışma 
basıncına izin veren, köpük önleyici 
özelliğe sahiptir.

Çevreye duyarlıdır; formaldehit, 
klor, boron ve fenol içermez.
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SUDA ÇÖZÜNEBİLEN BOR YAĞI

Teknik bilgiler:
Renk Kehribar
20 °C‘de özgül ağırlık 1.01
Refraktometre Faktörü/Katsayısı 1.7
pH değeri(%6‘lık emülsiyon)
(DIN 51369)

8.9 -  9.5

Uygulama alanları:
Dökme demir ve düşük ila orta alaşımlı 
çelikler üzerinde genel işleme ve taşlama 
işlemleri için tavsiye edilir.  
İçeriğinde bulunan özel olarak geliştirilmiş 
yüzey aktif maddelerin mükemmel ıslatma 
ve temizleme özelliği sayesinde CNC 
tezgahlarında kullanım için uygundur.  
Hem merkezi sistemlerde hem de bağımsız 
tanklı sistemlerde kullanılabilir.

Kullanım şekli:
Ürünü uygun oranda suya ekleyerek 
karıştırınız. Suyun içinde hızla çözünen 
ürünün oluşturduğu emülsiyonun optimum 
performansı sağlaması için,  ürünün 
kullanılacağı tesisatın içindeki muhtemel 
kimyasal veya bakteriyel artıkların 
temizlenmesi tavsiye edilir.

Suyla karışım oranları, işlemin zorluğu, suyun 
sertliği ve istenen paslanma dayanımına 
göre değişkenlik gösterir. 
Orta sertlikteki suyla birlikte kullanım için 
tavsiye edilen karışım konsantrasyonları 
aşağıdaki gibidir:
• Genel işleme: % 4-6
• Orta Zorlukta işleme: % 6-10
• Taşlama işlemleri: % 3-5

Depolama/imha:
Raf ömrü 12 aydır. 5°C ile 40°C arasında 
depolanmalıdır. Donmaya karşı korunmalıdır. 
Boş kutu ve ambalajları yasal gerekliliklere 
uygun bir şekilde imha ediniz. Kullanım 
güvenliği ve uygun imha yöntemleri için ürün 
güvenlik bilgi formunu inceleyiniz.

Tanım Art.-Nr. Hacim

Suda Çözünebilen Bor Yağı
0893 120 005 5 L
0893 120 020 20 L

Bu veriler tecrübelerimizle elde edilmiştir ve sadece tavsiye niteliğindedir. Önceden ön denemeler yapmanız tavsiye edilir.

Ek ürünler
Tanım Art.-Nr.
BMF Temizleyici 0893 118 x


