STRATUS 204 WHITE
Skæreolie
ANVENDELSE

EGENSKABER

Stratus 204 White anbefales både til let bearbejdelig stål og
til ikke-jernholdige legeringer, såsom kobber- og
aluminiumslegeringer.

Stratus 204 White er en lys skæreolie, som består af højt
raffineret hvid mineralolie og ester. Blandingen
indeholder ikke svovl, klor eller andre højtryksadditiver,
men får sine særlige egenskaber gennem indholdet af
ester. Dette giver Stratus 204 White en stor smøreevne
og medvirker til at give de bearbejdede emner en meget
fin overfladefinish. Dette kombineret med oliens
gennemsigtighed gør den velegnet til hurtiggående
automatmaskiner, som masseproducerer præcisionsdele.

Stratus 204 White er endvidere velegnet som skæreolie ved
arbejder i magnesium, hvor emulsioner kan være farlige at
anvende på grund af, at friskbearbejdede
magnesiumoverflader i berøring med vand vil være
tilbøjelige til at udvikle brint.

Stratus 204 White har en viskos itet som er tilpasset for at
give god køling og en velfungerende spåntransport.

FORDELE
- god smørevne og lang levetid.

Stratus 204 White er en skæreolie, som på grund af sin
renhed er velegnet når der stilles høje krav til
arbejdsmiljøet.

- indeholder ikke klor- eller svovl-additiver.
- pletter ikke kobber, messing o.l. legeringer.
- beskytter mod rust og korrosion.
- effektiv køling og god borttransport af spåner.

MILJØFAKTA

- meget arbejdsmiljøvenligt.

Stratus 204 er baseret på hvid olie, som opfylder kravene
i den amerikanske FDA regulation 21 CFR 178.3620.

TYPISKE ANALYSER
EGENSKABER

METODE

ENHED

Densitet ved 15 °C
Viskositet ved 40°C
Flamepunkt PM
Flammepunkt COC
Farve

ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 93
ASTM D 92
ASTM D 1500

kg/m³
mm²/s
°C
°C
-

SPECIFIKATIONER

835
4,9
110
125
0,5

HÅNDTERING OG BRUG

ISO 5
Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie
kan medføre
hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af
erhvervsmæssige brugere.
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