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Specyfikacja techniczna

TRIM®  TEC™ OG108
Olej do szlifowania narzędzi z węglików

OPIS OGÓLNY

TRIM® TEC™ OG108 jest olejem przygotowanym do szlifowania narzędzi z węglików, który

spełnia najwyższe wymagania techniczne. W produkcie wykorzystano dokładnie rafinowane

oleje bazowe z hydrokrakingu, które gwarantują bardzo niski poziom mgły i wysoki punkt

zapłonu. TRIM® OG108 został specjalnie sformułowany aby zapewnić wyśmienite

spłukiwanie tarcz szlifierskich, jednocześnie redukuje tarcie i chłodzi elementy pracujące.

ZALETY

− Dokładnie rafinowane oleje bazowe zapewniają niski poziom mgły i wysoki punkt

zapłonu,

− Dobre właściwości płuczące utrzymują tarcze szlifierskie w czystości,

− Doskonałe właściwości obniżające tarcie przedłużają żywotność tarcz,

− Doskonała wymiana ciepła,

− Doskonała odporność na utlenianie,

− Nie zawiera chloru ani siarki,

− Dobra filtrowalność na wstępnie powlekanych systemach filtrujących,

− Słabo pieniący,

− Nie reaguje z kobaltem,

− Łagodny dla elementów maszyn i elastomerów,

− Jasny kolor i słaby zapach jest akceptowany przez obsługę.
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ZASTOSOWANIE/DZIAŁANIE

� TRIM® TEC™ OG108 jest przeznaczony bezpośrednio do użytku bez dodatków.

� TRIM® TEC™ OG108 jest dostępny w 204 litrowych beczkach lub 1000 litrowych

pojemnikach.

� Po dodatkowe informacje proszę kontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem

Master Chemical lub odwiedzić naszą stronę internetową www.masterchemical.com

WŁASNOŚCI FIZYCZNE (podstawowe)

Postać....................................ciecz

Kolor ......................................bezbarwny jak woda

Zapach .................................. łagodny

Lepkość..................................8,6 cSt

Temperatura zapłonu.............198 OC

Punkt zamarzania...................<0 OC

Gęstość względna..................0.84

Klasa korozji miedzi................1 a


