STRATUS 720
Skæreolie
ANVENDELSE

EGENSKABER

Stratus 720 anbefales til krævende skærende
bearbejdning i højtlegerede stålkvaliteter, Nimonic,
Inconell osv. Andre anvendelser er visse plastiske
bearbejdningsoperationer, hvor man skal bruge en olie
med meget høj smøreevne, f.eks. møtrikformning.

Stratus 720 er baseret på højtraffineret mineralolie med
EP-additiver af den aktive type. Den har en meget høj
smøreevne. Det bidrager til reduceret værktøjsslid, høj
overfladefinhed og lav tendens til løsægsdannelse.
Produktet er oxidationsstabil og har lav viskositet,
tilpasset til at give god køling, lavt forbrug samt god
spåntransport.

Opbevares tørt !

Produktet indeholder aktivt svovl og kan derfor misfarve
kobber og kobberlegeringer.

For at opnå det bedste bearbejdningsresultat skal man
efterstræbe en så jævn olietemperatur som muligt.
Temperaturen i systemet bør ikke overstige 50°C på
grund af produktets indhold af aktivt svovl.

FORDELE
Stratus 720 er en skæreolie beregnet til svær skærende
bearbejdning. Den har en meget høj smøreevne, hvilket
giver en fin overfladefinish, samt god køleevne.

TYPISKE ANALYSER
EGENSKABER

METODE

ENHED

Densitet ved 15 °C
Viskositet ved 40 °C
Viskositet ved 100 °C
Viskositetsindex
Flammepunkt PM
Farve

ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 93
ASTM D 1500

kg/m³
mm²/s
mm²/s
°C
-

920
24,0
4,1
41
170
2,5

HÅNDTERING OG BRUG
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Produktet bør kun anvendes efter sit formål.
Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende
hudkontakt
med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.
Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.
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