BronzeWay Extreme
Zastosowanie

Charakterystyka

BronzeWay Extreme, to bezchlorowy olej obróbkowy do
ci kiej obróbki metali kolorowych.
Olej ten znajduje zastosowanie przy wszelkiego typu
obróbkach metali kolorowych takich jak: br zy, mosi dze,
aluminium i inne.
Zalecane jest regularne filtrowanie oleju, aby przedłu y
ywotno narz dzia i zachowa gładko obrabianej
powierzchni.

BronzeWay Extreme jest olejem obróbkowym o redniej
lepko ci. Zawiera wyselekcjonowane dodatki
podwy szaj ce smarno .
Nie plami stopów miedzi, nie pieni si .
BronzeWay Extreme, jest olejem przeznaczonym przede
wszystkim do najci szej obróbki metali kolorowych.
Znajduje równie zastosowanie przy obci onych
obróbkach stali w glowych.

Zalety
•
•
•
•
•
•
•

Nie plami stopów miedzi
Skutecznie odprowadza ciepło ze strefy obróbki
Posiada bardzo dobre własno ci sedymentacyjne
Produkt nie wydziela mgły podczas obróbki
Zapewnia uzyskanie optymalnych parametrów
podczas obróbki
Produkt szerokiego zakresu zastosowa dla metali
nie elaznych jak i elaznych
Przyjazny dla operatorów maszyn.

Typowe własno ci

Sposób post powania z produktem

Parametr

Metoda

Jednostki

G sto w 15°C
Lepko w 40°C
Temperatura zapłonu COC
Temperatura płyni cia
Korozja na miedzi
Zawarto chloru
Własno ci przeciwmgielne

PN-EN ISO 3575:2004
PN-EN ISO 3104:2004
PN-EN ISO 2592:2002
PN ISO 3016:2005
PN-EN ISO 2160:2004
-
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Po pracy przemy r ce dokładnie wod
z mydłem. Unika wdychania oparów
oleju. Unika u ywania zaolejonej
odzie y. Chroni rodowisko –
przestrzega przepisów dotycz cych
likwidowania przepracowanych olejów.

Podane warto ci s warto ciami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych warto ci mog si nieznacznie ró ni od
warto ci przedstawionych powy ej w granicach okre lonych normami.
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Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.
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