Termékadatok

Iloform PN 221
hidegalakító folyadék

Leírás
A Castrol Iloform™ PN 221 alacsony viszkozitási értékű, klórt és nehézfémeket nem tartalmazó speciális
folyadék. Minimális szaghatású izoparafin alapolaj és kiemelkedő kenési képességet biztosító egyedileg összeállított
adalékcsomag felhasználásával készül.

Alkalmazási Terület
Az Iloform PN 221 elsősorban transzformátor lemezek kivágásához alkalmazható. Optimális megoldást jelent
acéllemezek, horganyzott acéllemezek, alumínium ötvözetek és színesfémek kivágásához is amennyiben a
munkadarabok minimális szennyeződése alapvető követelmény.

Előnyök
Az aromás tartalom < 0.01 %.
Gyorsan elpárolog, csekély lerakódást hagy maga után így utólagos tisztításra alig van szükség
Átmeneti időre védelmet nyújt a korrózióval szemben.
Kiváló kenőhatása hozzájárul a kifogástalan felületi minőséghez
A csekély viszkozitási érték révén csökkenthető a felhasználás
Többféle fémhez is alkalmazható így csökkenthető a raktárkészlet.
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Speciális Jellemzők
Név

Eljárás

Egység

Iloform PN 2 2 1

megjelenés

szemrevételezés

viszkozitás 40 °C-on

DIN 51 562

mm²/s

1.0

sűrűség 15 °C-on

DIN 51 757

kg/m³

760

lobbanáspont (zárttéri)

DIN EN ISO 2719

°C

58

rézkorróziós teszt

DIN EN ISO 2160

fokozat

1a

világossárga folyadék

Egyéb információk
észter kén foszfor klór egyebek
adalékok
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-

-
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-
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Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.
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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