
Bảng thông tin kỹ thuật

Những lợi ích
Sản phẩm có đặc tính thấm ướt rất tốt vì sức căng bề mặt thấp 
và đảm bảo độ nguội tuyệt vời trên mép dụng cụ.

• Không chứa natri nitrua
• Có đặc tính lắng đọng mạc kim loại tốt
• Sử dụng tiết kiệm
• Không khói hoặc cháy
• Có tuổi thọ tốt

Tất cả dữ liệu hiệu suất trên Bảng thông số kỹ thuật này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong quá trình sản xuất  Phiên bản 01-01-2015 
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Đặc tính kỹ thuật ( Sản phẩm nguyên chất )

Màu sắc Chất lỏng màu hổ phách

Trọng lượng riêng, gr/ml 0,93

Mùi Ngọt

Natri nitrit Không

Hàm lượng clo Không

ZELUS SOL
Dầu cắt gọt hòa tan

Sự miêu tả
Zelus Sol là một loại dầu hòa tan, tạo thành nhũ tương trắng 
đục với đặc tính chống ăn mòn cao, nhờ vào hàm lượng dầu 
cao, bảo vệ các bộ phận và cách thức của máy gia công kim 
loại.

Rymax Zelus Sol phù hợp với hầu hết các hoạt động và vật 
liệu gia công kim loại. Nó phù hợp để gia công thép, sắt, gang, 
nhôm và các hợp kim của nó. 

Zelus Sol rất dễ trộn; chỉ cần thêm nó vào nước và trộn cô đặc 
với độ pha loãng thích hợp. Chất bôi trơn này được khuyến 
nghị sử dụng từ 4% đến 6%. Nếu gia công gang, sử dụng sản 
phẩm trên 5%.

Đặc tính kỹ thuật (4% nhũ tương (trong nước máy 20 ºHF))

Màu sắc Trắng sữa

pH 9,3

Kiểm tra ăn mòn (IP-287) Không ăn mòn

Kiểm tra ăn mòn (IP-125) 0

Khả năng  tạo bọt Thấp

Độ ổn định Tốt




