KARTA
INFORMACYJNA
DRAW WAY 7105
OPIS PRODUKTU:
Draw Way 7105 jest bezbarwnym, bezzapachowym, odparowuj cym rodkiem
smarowym opracowanym dla potrzeb tłoczenia oraz ci gnienia w przemy le urz dze
klimatyzacyjnych i wymiany ciepła. Draw Way 7105 został wzmocniony dodatkami
smarnymi w celu maksymalnego wydłu enia okresu trwało ci narz dzi oraz zdolno ci
do odkształce plastycznych.

ZASTOSOWANIA PRODUKTU:
Draw Way 7105 jest stosowany głównie przy tłoczeniu i ci gnieniu walcowanych na
zimno miedzianych, mosi nych i aluminiowych cienkich blach tam, gdzie
niedozwolone jest ko cowe czyszczenie elementów. Odparowuj cy charakter tego
jedynego w swoim rodzaju produktu gwarantuje wysokie smarowanie graniczne, bez
pozostawiania niewidocznych warstw oleju zakłócaj cych pó niejszy monta i / lub
procesy produkcyjne.
Draw Way 7105 mo na nakłada poprzez rozpylanie, zanurzanie, lub p dzlem.

WŁA CIWO CI I KORZY CI ZE STOSOWANIA:
•
•
•
•
•
•
•

Po u yciu odparowuje w temperaturze pokojowej, nie wymagaj c pó niejszego
czyszczenia elementów.
Dobra trwało matrycy i narz dzi.
Nie barwi stopów aluminium, miedzi i mosi dzu.
Nie zawiera wody powoduj cej jełczenie, tym samym zapewniaj c optymalny
okres trwało ci w zbiornikach.
Czysty, wie y produkt nie zawiera olejów.
Ekonomiczny – niski ko cowy koszt u ytkowania.
Pozostało jest mieszalna z HFC 134A.

WSKAZÓWKI DOTYCZ CE U YCIA:
Draw Way 7105 nale y u ywa w postaci, w jakiej został dostarczony.

WŁASNO CI FIZYKO-CHEMICZNE
Warto ci

G sto
768.0
lepko w 40°C
1.8
lepko w 100°C
-temp. wrzenia
180.0
temp. zapłonu
63.0
temp. krzepni cia
<-60.0
Pr no par w 37.8°C
5.0

: Jednostka

ASTM metoda

kg/m3

D 1298

mm²/s

D 445

mm²/s

D 445

°C

D

86

°C

D

93

°C

D

97

mbar

D 323

Draw Way 7105 nie zawiera olejów mineralnych i niebezpiecznych zwi zków.
PRZEWÓZ I MAGAZYNOWANIE:
Chroni przed mrozem. Przechowywa w temperaturze od 5 do 35°C.

OPAKOWANIE:
30, 200 litrów i luz.

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ I PREPARATU
NIEBEZPIECZNEGO:
Wszystkie informacje dotycz ce Zdrowia, Bezpiecze stwa i rodowiska oraz inne
specyficzne informacje powinny by zaczerpni te z Karty Charakterystyki Substancji
Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego.

