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OAK KOOL 315  
 
 
Płyn chłodz�co-smaruj�cy do obróbki skrawaniem i szlifowania przy �rednim i 
du�ym obci��eniu. 
 
Opis 
OAK KOOL 315 jest klarownym, o barwie bursztynowej, mieszalnym z wod� 
koncentratem mikroemulsyjnego płynu chłodz�co-smaruj�cego. 
 
Zastosowanie 
OAK KOOL 315 jest mikroemulsj� ogólnego zastosowania, rekomendowan� do 
operacji szlifowania i obróbki wiórowej przy �rednim i du�ym obci��eniu, metali 
�elaznych i wi�kszo�ci metali nie�elaznych, szczególnie stopów aluminium. OAK 
KOOL 315 jest zaprojektowany do stosowania zarówno w pojedy�czych 
maszynach jak i centralnych systemach. 
 
Wła�ciwo�ci i zalety 
- Długi czas eksploatacji chłodziwa spowodowany jego specjaln� kompozycja  
- Odpowiedni do szerokiego wachlarza materiałów i operacji 
- Nie plami aluminium i jego stopów 
- Produkt czysty i łagodny 
- Nie powoduje wydzielania si� dymu i jest niepalny 
- Odpowiedni jako zamiennik olejów nieemulguj�cych do obróbki metali w 

automatach i maszynach wielowrzecionowych, których konstrukcja umo�liwia 
stosowanie emulsji wodnorozcie�czalnych. 
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Sposób u�ycia 
OAK KOOL 315 mo�na z łatwo�ci� rozcie�czy�. Wystarczy jedynie wla� go do wody w zalecanej 
ilo�ci i wymiesza�. Do automatycznego mieszania zaleca si� stosowanie mieszalnika  Cimcool® Mix 
Master. 
Zalecane st��enia pocz�tkowe 

 Stopy aluminium i 
miedzi �eliwo i stale w�glowe Stale stopowe i stale 

nierdzewne 
Szlifowanie 2.5% 2.5% 4.0% 
Standardowe skrawanie 4.0% 5.0% 8.0% 
Skrawanie przy du�ym 
obci��eniu 6.0% 8.0% 10.0% 

Rozwiercanie, 
gwintowanie, 
przeci�ganie 

8.0% 10.0% 10.0% 

 
Tabela doboru dysz mieszalnika Mix Master 
          

Kolor Br�z Pomar. Zielony �ółto-
br�z. Nieb. Biały Czerw. Be�owy Czarny 

St��enie 1.5 1.7 2.0 2.9 3.6 4.1 5.8 10 19 
St��enie mo�e si� zmienia� w zale�no�ci od warunków lokalnych. 
 
Badanie st��enia 
Do badania st��enia nale�y u�y� jedn� z metod podanych poni�ej lub odpowiednich procedur 
laboratoryjnych dost�pnych u lokalnego dostawcy. W przypadku u�ycia refraktometru uzyskany odczyt 
pomno�ony przez 1,5 jest miarodajny tylko w przypadku swie�ej mieszaniny. 
 
 
Przewóz i magazynowanie 
Chroni� przed bezpo�rednim nasłonecznieniem i magazynowa� w temperaturze 5 - 30°C. 
 
Opakowanie 
5, 25 i 200 litrów. 
 
Karta Bezpiecze�stwa Produktu  
Kiedy produkt jest przenoszony informacje dotyczace Zdrowia, Bezpiecze�stwa i �rodowiska oraz inne 
specyficzne informacje powinny by� zaczerpni�te z Karty Bezpiecze�stwa Produktu. 
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Cimperial jest zarejestrowanym znakiem handlowym  
Milacron Inc.�
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Partner: Statoil Polska  Sp. z o.o. 
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