Termékadatok

Almaredge 11 FF
magas teljesítményszintű fél-szintetikus fémmegmunkáló folyadék

Leírás
A Castrol Almaredge™ 11 FF is klór és formaldehid származékokat nem tartalmazó magas teljesítményszintű
fémmegmunkáló folyadék. Egyedileg összeállított adalékcsomagja hatékonyan hozzájárul a kiemelkedő
teljesítményhez, a kifogástalan felület biztosításához. A központi rendszerekben valamint egyedi szerszámgépekben
egyaránt alkalmazható Almaredge 11 FF kivételes stabilitása hosszú távon képes semlegesíteni a baktériumok káros
hatásait így az üzemeltetési költségek csökkenthetőek.

Alkalmazási Terület
Az Almaredge 11 FF elsősorban acél és öntöttvas munkadarabok köszörüléséhez alkalmazható.

Előnyök
Nem tartalmaz formaldehidet így jobban megfelel az egészségügyi és biztonsági követelményeknek
A környezet fokozott védelme érdekében nem tartalmaz klórt és nitritet
Fokozottan ellenáll a gombák és a baktériumok káros hatásainak így meghosszabbítható a folyadék élettartama,
csökkenthető az üzemeltetési költség és az állásidő
Az ajánlott vízminőségi jellemzők esetén csekély habzási hajlam
Kiemelkedő szintű védelem a korrózióval szemben
A kifogástalan nedvesítési képesség csökkenti a hűtőanyag kihordást valamint megkönnyíti a gép és a környezet
tisztán tartását
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Speciális Jellemzők
Név

Eljárás

Egység

A l m a r e d g e 1 1 FF

Szín

szemrevételezés -

borostyán

Termikus stabilitás, tárolás 50 °C-on

BIM 162

-

megfelelő

Termikus stabilitás, tárolás -20 °C-on

BIM 161

szemrevételezés megfelelő

Emulzió megjelenése 3 %-os oldatban 6 ° C-on

BIM 218

szemrevételezés áttetsző

Refrakciós index 25 °C-on

BIM 157

-

1.383

Fénytörési jelzőszám

számítás

-

2.8

Sűrűség 15 °C-on

ASTM D4052

g/ml

1.01

Vaskorrózió, 3 %-os oldatban 2 °C-on

DIN 51360/2

-

0

vaskorrózió 5 %-os oldatban 2 °C-on

DIN 51360/2

-

0

Tárolási feltételek
A minőségromlás megelőzése érdekében a terméket mindig jól tömített, zárt kiszerelésben, fagymentes, hűvös helyen,
közvetlen napsugárzástól védve tároljuk. Előzzük meg a víz behatolását. Lehetőség szerint fedett helyen tároljuk. A
tárolással kapcsolatban további információk a biztonsági adatlapon találhatóak.
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Az adatlapon szereplo információk megfelelnek a kiállítás idopontjában rendelkezésünkre álló ismerereteinknek. A jelen adatlapban lévo adatok és információk
pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelosséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplo információk a szokásos
laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell gyozodnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját
használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék
biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági
adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplo elovigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltéro alkalmazásból valamint a
termék jellegébol származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelosséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos
értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselettel.
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