KARTA
INFORMACYJNA
DRAW WAY 7645

Opis
Draw Way 7645 jest klarownym, biostabilnym, wysokiej jako ci mikroemulsyjnym płynem do obróbki plastycznej. Zapewnia znakomit ochron
antykorozyjn w szerokim zakresie metali elaznych i nie elaznych.
DrawWay 7645 nie zawiera boru.

Zastosowanie
Draw Way 7645 jest zalecany do ogólnego zastosowania w obróbce
plastycznej. Zawiera specjalny pakiet powierzchniowo czynnych dodatków
EP co pozwala zastosowa go m.in. do takich operacji jak wykrawanie,
dziurkowanie, gi cie, gł bokie wytłaczanie, kucie profilowe, wygniatanie przy
rednim i du ym obci eniu dla wszystkich metali.
Draw Way 7645 charakteryzuje si znakomit polarno ci która przyczynia
si do bardzo dobrej przyczepno ci do powierzchni metalu.
Draw Way 7645 po operacjach bardzo łatwo i szybko si zmywa w
powierzchni detalu.

Wła ciwo ci i zalety
Uniwersalny produkt do wszystkich metali
Ró norodno

zastosowa

Redukuje liczb stosowanych produktów

Mo e by u ywany w szerokim zakresie st

Wspaniałe wła ciwo ci smarne. Zapewnia znakomite chłodzenie
po operacji
Znakomite własno ci antykorozyjne na wszystkich metalach
ochron detali i narz dzi
Dobra odporno

na psucie

Łatwo zmywalny
Łagodny dla skóry

Dłu sza ywotno

e

Lepsze powierzchnie
Zapewnia bardzo dobr

produktu

Detale po operacji mog by myte w myjkach alkalicznych
Uzyskuje akceptacj operatorów maszyn

ZALECANE ST

ENIA STARTOWE:

Operacje przy rednim i du ym obci eniu
Operacje przy ekstremalnie du ym obci eniu

Badanie st

10 - 15%
15 - 25%

enia

Do pomiaru st enia przy maszynie nale y u y refraktometru. Współczynnik
refraktometru dla wie ej mieszaniny Draw Way 7645 wynosi 1,0

PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE:
WYGL D
ZAPACH
CI AR WŁA CIWY
pH roztworu 5%
Wygl d 5% r-r

bursztynowa ciecz
specyficzny/łagodny
1010 kg/m3 w 20°C
9,3
pólprzezroczysty

PRZEWÓZ I MAGAZYNOWANIE:
Chroni przed mrozem. Przechowywa w temperaturze od 5 do 35°C.

OPAKOWANIE:
20, 208 litrów.

KARTA BEZPIECZE STWA PRODUKTU:
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.

