EKO CUTTING FLUID NC 32
Μη γαλακτωματοποιούμενο λιπαντικό κατεργαςίασ μετάλλων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το λιπαντικό EKO CUTTING FLUID NC 32 είναι εξαιρετικισ απόδοςθσ μθ
γαλακτωματοποιοφμενο ορυκτζλαιο κοπισ και κατεργαςίασ μετάλλων, ειδικά ςχεδιαςμζνο
για εφαρμογζσ ςτισ οποίεσ αναπτφςςονται υψθλά φορτία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕ
Το EKO CUTTING FLUID NC 32 είναι κατάλλθλο για τθν κατεργαςία και κοπι ςιδθροφχων και
μθ ςιδθροφχων μετάλλων, αλλά και ςαν λιπαντικό ι υδραυλικό υγρό για γλίςτρεσ και
εργαλειομθχανζσ.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ







Άριςτθ απόδοςθ ςε εργαςίεσ κατεργαςίασ και κοπισ μετάλλων, με αποτζλεςμα
αυξθμζνο χρόνο ηωισ των εργαλείων και μεγαλφτερθ παραγωγικότθτα.
Εξαιρετικι αντοχι ςτθν οξείδωςθ και ςτθ κερμικι διάςπαςθ, με αποτζλεςμα τθν
αφξθςθ του χρόνου ηωισ του λιπαντικοφ και των εργαλείων.
Άριςτθ προςταςία των μεταλλικϊν μερϊν από τθ διάβρωςθ και τθ ςκουριά.
Εξαιρετικι αντοχι ςε ςυνκικεσ υψθλϊν πιζςεων.
Ανοικτόχρωμο και διαφανζσ, με αποτζλεςμα να επιτρζπει τθν άριςτθ
παρακολοφκθςθ του εργαλείου και του υλικοφ κατά τθ διάρκεια τθσ κατεργαςίασ.
Λιπαντικό πολλαπλϊν χριςεων, κατάλλθλο για μεγάλο εφροσ εφαρμογϊν κοπισ
και κατεργαςίασ μετάλλων.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βαςικζσ πλθροφορίεσ για το προϊόν, όπωσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία ςφνταξισ του . Για
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ εφαρμογζσ του , ο χριςτθσ κα πρζπει να απευκφνεται ςτθν Τεχνικι Υποςτιριξθ
τθσ ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τθλ. 210 5509511 και 210 7725418.
Πλθροφορίεσ για τον αςφαλι χειριςμό του προϊόντοσ παρζχονται ςτο Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ .
Ιοφλιοσ 2015
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Ιδιότητεσ

Μζθοδοσ

EKO CUTTING FLUID NC 32

-

32

Πυκνότθτα @ 15°C, gr/ml

ASTM D1298

0,875

Ιξϊδεσ ςτουσ 40°C, cSt

ASTM D445

32

Ιξϊδεσ ςτουσ 100°C, cSt

ASTM D445

5,4

Δείκτθσ ιξϊδουσ

ASTM D2270

102

Σθμείο ανάφλεξθσ, °C

ASTM D92

216

Σθμείο ροισ, °C

ASTM D97

-24

ISO VG Classification

ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ
Τα μεταχειριςμζνα λιπαντικά πρζπει να ςυλλζγονται ςε ειδικά ςθμεία ϊςτε να μθ
ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίσ να αναμιγνφονται με διαλφτεσ, υγρά φρζνων, αντιψυκτικά
υγρά και νερό, ϊςτε να είναι δυνατι θ διαχείριςθ τουσ.
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