KARTA
INFORMACYJNA
Draw Way 7320
OPIS PRODUKTU:
Draw Way 7320 jest bezzapachowym, bezbarwnym odparowuj cym, syntetycznym
rodkiem smarowym opracowanym dla potrzeb wysoko obci onych procesów
obróbkowych: tłoczenia „ eber” oraz ci gnienia kołnierzy, w szczególno ci w
przemy le urz dze klimatyzacyjnych i wymiany ciepła. Draw Way 7320 zawiera w
swoim składzie polimery syntetyczne oraz dodatki typu EP, co pozwala na
zaoferowanie najwy szej klasy produktu wykorzystywanego przy ci gnieniu kołnierzy
bez stosowania oleju.
Draw Way 7320 zawiera specjalne dodatki bezpopiołowe zapewniaj ce znakomite
lutowanie elementów.

Spełnia wymagania FDA dotycz ce kontaktu z ywno ci :
BAZA :
DODATKI :

21 CFR 172 3650 - 172 3620 (B)
21 CFR 178 3570 - 178 3910

ZASTOSOWANIA PRODUKTU:
Draw Way 7320 stanowi najlepszy wybór wówczas, gdy potrzeby produkcyjne
wymagaj zwi kszonych wysoko ci kołnierza a do 4,5 mm i / lub indywidualnego
uformowania kołnierza. „Odparowuj cy” charakter tego jedynego w swoim rodzaju
produktu całkowicie eliminuje konieczno pó niejszego czyszczenia. DrawWay
7320 jest u ywany głównie do obróbki elementów aluminiowych, lecz mo e tak e by
wykorzystywany przy innych operacjach wykonywanych przy małych obci eniach,
zwi zanych z kształtowaniem plastycznym cz ci z metali elaznych.
Draw Way 7320 mo na nakłada poprzez rozpylanie, zanurzanie, lub p dzlem.
Draw Way 7320 jest kompatybilny z freonami i HFC 134A.

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

Po u yciu „odparowuje” w temperaturze pokojowej, nie wymagaj c pó niejszego
czyszczenia elementów.
Nie plami aluminium.
Nie zawiera wody powoduj cej jełczenie, tym samym zapewniaj c optymalny
okres trwało ci w produktu zbiornikach.
Dobra trwało matrycy i narz dzi.
Czysty, wie y produkt nie zawiera olejów.

•
•

Nie wymaga mieszania ani mierzenia.
Ekonomiczny – niski ko cowy koszt u ytkowania.

WSKAZÓWKI DOTYCZ CE U YCIA:
Draw Way 7320 nale y u ywa w postaci, w jakiej został dostarczony.

WŁASNO CI FIZYKO-CHEMICZNE
Warto ci

G sto
809.0
lepko w 40°C
1.8
lepko w 100°C
-temp. wrzenia
180.0
temp. zapłonu
63.0
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

mbar

D 323

Draw Way 7320 nie zawiera oleju mineralnego oraz niebezpiecznych składników.
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.

