Produktdata

Hysol 3505
Vattenblandbar skärvätska

Produktbeskrivning
Castrol Hysol™ 3505 är en mineraloljebaserad mikroemulsion med mycket goda tekniska egenskaper. Additivpaketet
ger mycket bra renhållning, förbättrar biostabiliteten och minskar operationskostnaderna. Hysol 3505 är avsedd för stora
centralsystem och singelmaskiner.
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Applikation
Hysol 3505 rekommenderas till bearbetning av gjutjärn och lätt bearbetning av stål och aluminium.
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Fördelar
• Klor- och nitritfri.
• Motstår svamp- och bakterieangrepp, vilket ökar livslängden på vätskan och reducerar underhåll.
• Lågskummande vid rekommenderad vattenkvalitet.
• Additivpaketet förlänger verktygens livslängd och förbättrar ytfinheten.
• Utmärkt vätningsförmåga medför minskade utdragsförluster och rena maskinverktyg och komponenter.

Tekniska data
Egenskap

Metod

Utseende koncentrat

Visuellt

Halt mineralolja

Beräknat
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Enhet

Värde
Bärnstensfärgat, ngt grumligt

vikts %

28

Egenskap

Metod

Enhet

Utseende emulsion

Visuellt

Halvtransparent

pH 5 %

DIN 51361

9.4

Refraktometerfaktor

Värde

1.3

Användningsråd
Instruktion vid nysatsning: Blandning sker genom att koncentratet hälls i avjoniserat vatten eller stadsvatten. OBS! Ej
tvärtom. Blandningsutrustning (mixers) kan användas. Får ej utsättas för temperaturer under 0°C.
Produkten bör användas i minst 4 % konc.
Produkten fungerar bäst i vatten som har hårdhet mellan 1 - 10 °dH.

Lagring
För att undvika att produkten försämras så ska förpackningen alltid vara förseglad och koncentratet skall skyddas från
vatten. Förvara produkten inomhus, frostfritt och torrt .
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Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av
produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personskador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa
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