
HIGHTEC CUT MMU 39

Несмесващо се с вода всесезонно масло за стружкоотнемане и хидравлика.

Описание
HIGHTEC CUT MMU 39 се основава на висококачествени
базови масла и най-съвременни високоефективни добавки.
HIGHTEC CUT MMU 39 е мултифункционално масло,
разработено за изискващи прецизност операции на
стружкоотнемане, но също и за хидравлики.##Отличните
качества на ефективност при смазване гарантиран ниско
износване на инструментите и високи скорости на рязане.
Отличната активност при промиване гарантира чисти детайли
и##машини. ##

Приложение
HIGHTEC CUT MMU 39 се прилага неразредено и може да
бъде нанасяно с всички конвенционални системи за апликация.

Предимства

широк диапазон на приложение, също и като
мултифункционално масло (стружкоотнемане и хидравлика)
<br>- високо натоварване<br>- добри характеристики при
охлаждане и нанасяне<br>- без миризма и изпаряване<br>-
добра защита от корозия<br>- без съдържание на хлор, цинк
и тежки метали<br>- добро качество на повърхността и
формоустойчивост<br>- добро промиващо въздействие##

Препоръка
####разпробиване, струговане, фрезоване, хонинговане,
зачистване, шлифоване####HIGHTEC CUT MMU 39 е с
универсално приложение за стомана, благородна стомана,
чугун, алуминий и цветни метали.##

Указания
Обезмасляване<br>- HIGHTEC CUT MMU 39 може да бъде
обезмаслено с обичайните средства за обезмасляване, напр.
посредством почистване с пръскане или почистване с потапяне
във воднисто-алкални почистващи препарати<br>
<br>Съхранение<br>- при съхранение в сухи, защитени от
замръзване помещения и оригинално затворени опаковки
времето за съхранение възлиза на: 36 мес<br>- температура:
0- 40° C<br>
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Типични показатели
Качество Метод Единица Стойност
Плътност при 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0.863
Кинематичен вискозитет KV 40 ASTM D-7042 mm²/s 39,0
Точка на възпламеняване ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 °C > 180

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи
на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да
бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва
правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в
сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).
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