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Informatieblad

ALU - N

Metaalbewerkingsvloeistof.
Vluchtige metaalbewerkingsolie.
Chloorvrij

Eigenschappen

ALU - N is een dunne, vluchtige metaalbewerkingsvloestof zonder chloorhoudende oplosmiddelen voor spaanloze bewerkingen waar
(vrijwel) geen residu gewenst is.
Met name voor het ponsen en stansen van dun plaatmateriaal is ALU - N uitstekend geschikt.
Vooral aluminium laat zich goed bewerken met ALU - N
ALU - N verhindert het “aanladen” van de gereedschappen, waardoor: - Standtijd verhoging van de gereedschappen - Uitstekende
lossing van de ponsnippels - Zeer nauwkeurige passingen en weinig uitval.
Aangezien ALU - N vluchtige eigenschappen heeft, laat het nauwelijks restanten achter, waardoor een schoon product verkregen wordt
en geen verkleving van producten optreedt.
ALU - N is zeer dun vloeibaar waardoor laag verbruik en kostenbesparend.

Metaalbewerkingsvloeistoffen

Gebruik

ALU - N moet onverdund toegepast worden.
ALU - N is met ALU - S en met SUPRA NEOC 1311 te mengen, waardoor het verdampingsgetal en het hoge druk vermogen aan te
passen is !

Technische gegevens
Eenheid

Methode

ALU - N

Kleur

Helder

Geur

Mild

Soortelijk gewicht bij 20°C

Kg/dm³

DIN 51757

Oplosbaarheid in water

0,75
Niet

Vlampunt

°C

Kinetische viscositeit (20 °C)

mm²/s

Ontstekingstemperatuur

72
DIN 51562

°C

4,2
> 200

Verpakking

Jerrycans à 4 kg., 8 kg. en 20 kg. bruto;
Vaten à 40 kg. en 170 kg. bruto.

Opslag

Datum: 25 juni 2014

Temperatuur
Houdbaarheid
WGK klasse

: 5 - 40 °C
: 12 maanden in gesloten, originele verpakking.
:1

De in dit document vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen. Hoewel
deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst,
met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt
geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

