
Statoil ToolWay C 221 
 
Zastosowanie 
 
Statoil ToolWay C 221 jest koncentratem syntetycznego 
chłodziwa do szlifowania. 
Nadaje si� doskonale do szlifowania ró�nych powierzchni 
oraz do zastosowania w szlifierce Blanchard. 
ToolWay C 221 posiada du�� odporno�� na pienienie, co 
czyni z niego idealnego kandydata do zastosowania przy 
wysokich ci�nieniach. 
ToolWay C 221 mo�e tak�e by� u�yty przy lekkiej obróbce 
�eliwa i mi�kkich stali. 
Nie jest zalecany do obróbki metali nie�elaznych. 
 
Zalety 
 

- Ekstremalna odporno�� na pienienie w układach 
wysokoci�nieniowych, 

- Doskonała smarno��, 
- Przezroczysty roztwór ułatwia obserwacj� obróbki, 
- Szybko oddziela obce oleje, co przekłada si� na 

długi czas pracy emulsji, 
- Nie zawiera olejów mineralnych, co ułatwia 

post�powanie z odpadami 
- Zapewnia niski poziom mgły olejowej i zapachu. 
- Niskie wynoszenie dzi�ki mo�liwo�ci stosowania 

niskich st��e�. 
 

Charakterystyka 
 
ToolWay C 221 jest bioodpornym syntetycznym płynem 
do ci�cia i szlifowania metali �elaznych i innych 
materiałów wymagaj�cych bezolejowych chłodziw.  
Produkt zapewnia doskonałe chłodzenie i zabezpieczenie 
przeciwkorozyjne przy lekkich operacjach szlifowania 
metali �elaznych w indywidualnych lub centralnych 
układach. 
ToolWay C 221 zaprojektowano, by maksymalnie 
przedłu�y� czas pracy chłodziwa bez konieczno�ci 
dodawania kosztownych dodatków do układu. 
 
Zalecane st��enia pocz�tkowe 

- Szlifowanie bezkłowe, szlifowanie powierzchni 
na płasko, szlifierki Blanchard 4% - 6% 

- Lekka obróbka   5% - 7% 

 
Typowe parametry 
 

  

Parametr 
G�sto�� ( 15oC) 
Temperatura wrzenia 
pH koncentratu 
Współczynnik refraktometru 

Jednostki 
kg/m3 

°C 
- 
- 

Warto�ci 
1063 
100 
9,8 
2,8 

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. 
 
St��enie emulsji mo�na mierzy� refraktometrem: 

St��enie 4% 
(1:25) 

5% 
(1:20) 

6% 
(1:17) 

7% 
(1:14) 

8% 
(1:13) 

9% 
(1:11) 

10% 
(1:10) 

Odczyt 
refraktometru 1,4 1,8 2,1 2,5 2,9 3,2 3,6 

Sposób post�powania z produktem 
- Przy sporz�dzaniu emulsji dodawa� koncentrat do wody. 
- U�ywanie na dolewki premiksu o st��eniu 30-50% st��enia zalecanego, znacznie podniesie jako�� i zmniejszy 

zu�ycie produktu. 
- U�ywanie wody dejonizowanej lub pozbawionej substancji mineralnych podniesie jako��, przedłu�y czas �ycia 

chłodziwa i zmniejszy jego zu�ycie. 
- Nie u�ywa� dodatków innych, ni� zalecane przez Statoil. 
- Przy kontakcie z produktami smarnymi nale�y przestrzega� przepisów BHP. Post�powa� zgodnie z zaleceniami 

z karty charakterystyki produktu. 
- Unika� u�ywania zaolejonej odzie�y. 
- Chroni� �rodowisko – przestrzega� przepisów dotycz�cych likwidowania przepracowanych olejów. 

Dalsze informacje techniczne: 
Adres Statoil Poland Sp. z oo.  

Poland, 31-476 Kraków, Lubla�ska 38 
Tel/fax  +48 12 415 7000 
fax  +48 12 415 7100 

Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji. 


