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ABSENCE ZNEČIŠTĚNÍ
PRACOVIŠTĚ A DÍLŮ
ABSENCE KOROZE, SKVRN NA OCELOVÝCH,
NEREZOVÝCH A HLINÍKOVÝCH DÍLECH
POUŽITÍ
Veškeré úkony vedoucí k odstranění třísek. Obrábění, řezání
závitů, vnitřní závitování, vrtání, lisování, soustružení, frézování ve
směsi 2 % až + 10 % do vody dle obtížnosti a závažnosti zkreslení.
1% směs v případě pozinkovaných profilů a broušení kovů. Účinná
ochrana dílů, nástrojů a strojů proti korozi.

VLASTNOSTI
Velmi stabilní a homogenní směs, vyrobená z oleje s vysokým
viskozitním indexem pro vynikající tepelnou stabilitu, vysokou
mazivost a vynikající chladicí výkon.

Koncentrace:
• Zápach:				
• Kinematická viskozita při 40 °C:		

Lehký
20 cst

Ředění 5%:

ts
Green lubrican

• Vzhled:			

Mléčné zbarvení

• PH 5%:			

8,9

• Test pěnění při 5%:		

300/800/10/0/250

• Koroze litiny:			

2%
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PŘÍKLADY VÝHOD PRO ZÁKAZNÍKY

Společnost zabývající se profilováním
Situace:
•Zákazník používal minerální emulzi zředěnou na 3 < 6 %.
•Potýkal se se shluky oleje a prachu, musel velmi často čistit válečky.
•Střešní tašky byly lepkavé a barvení bylo obtížné.
Doporučení:

SOLESTER 520 zředěný na 1,5%.
Výsledky:
• Management chemických látek byl zjednodušen.
• Bez nepříjemného zápachu.
• Válečky jsou v perfektním stavu a bez lepivých zbytků.
• Žádné problémy s kůží.

Používání ekologicky šetrných výrobků vychází ze snahy spojit produktivitu
s ohledem na člověka a životní prostředí.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou uvedeny v dobré víře pro informaci.
V žádném případě však pro nás nejsou závazné.
Další informace viz bezpečnostní list.

