
Ürün Açıklaması

Mobil Machine Tool Long Life Coolant korozyon önleyici sıvı ve deiyonize suyun 
önceden belirlenmiş karışımıdır, doğru güç kontrolü ile birlikte yüksek korozyon direnci 
sağlayacak şekilde formüle edilmiştir. Bu birleşik paket takım tezgahı torna mili soğutma 
sistemleri için yüksek seviyede koruma sağlar ve normalde torna mili soğutma sistemleri 
ile ilgili tüm contalar ve hortumlarla uyumludur. Yüksek termal kapasitesi ve ısı transfer 
özelliği takımın sıcaklık sınırları içinde çalışmasını garanti eder, bunun sonucu olarak hem 
boyutsal stabiliteyi korunur hem de takım aşınmasını en aza iner.

Hazır Karışım Formülü, Karboksilik katkı maddesi Önleyici Teknolojisine sahip etilen glikol 
soğutma sıvısı bazlıdır. Nitrat, amin, fosfat, borat ve silikat bileşikleri içermez. En az dört 
yıl boyunca kalıcı korozyon koruması sağlar. Mükemmel sert su dayanımı. Çok düşük 
koruyucu azalma oranı.

Mobil Machine Tool Uzun Ömürlü 
Soğutma Sıvısı 
Hazır Karışım

Veri Sayfaları

Raf Ömrü

• Orijinal ambalajında sıkıca kapalı olduğunda, 30°C maksimum saklama sıcaklığında üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.

•  Tüm paketler kapalı şekilde depolanmalıdır. Dışarı depolamak zorunlu ise, bidonlar yatay şekilde yatırılarak olası su kaçması ve 
bidon yazılarının hasar görmesi önlenmelidir. Ürünler sıcak güneş ya da dondurucu şartlara maruz kalmamalıdır.

• Üretim tarihi için şişenin üzerine basılmış olan sekiz rakamlı koda bakınız. YYYY.AA.GG.

Gizli
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azır KarışımMobil Machine Tool Uzun Ömürlü Soğutma Sıvısı aşağıdaki endüstri spesifikasyonlarını karşılar ya da daha iyidir:  

DEF STAN 68-127 (NATO Kodu S757)     

Endüstri Standartları

Mobil Machine Tool Uzun Ömürlü Soğutma Sıvısı  
Renk       Mavi

Donma Noktası     -38°C

20°C'de Öz Kütle     1,075 g/cm3

pH değeri     7,6

Tipik Denetim Verileri

•   Ufak dökülmeler, yağ emici tanecikler, kum veya toprak ile soğrulmalıdır. Sızıntı alanı, daha sonra sabunlu su ile yıkanmalı ve 
kurulanmalıdır.

•  Boyanın üzerine dökülenlerin tümünü hemen silin.

•  Bu ürünü depolarken veya dağıtırken galvanizli ekipmanla temastan kaçının, bu aşındırıcı bir reaksiyona neden olur.

Kullanım



Şartlar ve Koşullar: © 2019. Tüm hakları Moove Lubricants Ltd'ye aittir. Bu materyal içinde yer alan Mobil ve Mobil ürünleri Exxon Mobil Corporation veya iştiraklerinden birine aittir 
ve bu dokümandan içindeki markların ve ticari markaların kullanımından sorumlu Moove Europe'a lisanslanmıştır. Bu dokümanın veya herhangi bir ticari markanın önceden izin 
alınmadan kopyalanması, çoğaltılması veya herhangi bir şekilde kullanılması ya da uygulanması yasaktır.

Moove Lubricants Ltd tarafından üretilmiştir.
Faaliyet Tesisi Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 

www.mobil-ancillaries.com
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Gizli

Mobil Machine Tool Uzun Ömürlü Soğutma Sıvısı, 20L, 200L ve toptan olarak sunulmaktadır.

Ambalaj 

Yukarıdaki listelenen veri bu Veri Sayfasının basıma gönderildiği zamandaki ortalama değerleri temsil etmektedir.  
Kullanımı kolaylaştırmak için kılavuz olarak hazırlanmışlardır ve spesifik veri olarak kabul edilemezler. Belirtilmiş ürün verileri ayrı 
ürün teknik özellikleri olarak yayınlanır.

Kalite Kontrol

Bu ürün kullanılırken, Güvenlik Veri Sayfamızda verilen bilgi ve tavsiyelere uyulmalıdır. Kimyasalların kullanımına ilişkin gerekli 
uyarılara da dikkat edilmelidir. 

Güvenlik

Bu yayında yer alan veriler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Ürünümüzün işlenmesini ve uygulanmasını 
etkileyebilecek bir çok faktörden dolayı, bu veriler işleyicilerin kendi araştırmalarını ve testlerini gerçekleştirmelerinin yerini 
almaz; aynı şekilde bu veriler belirli özelliklerin sağlanmasını ya da ürünün belli bir amaca uygunluğunu da garanti etmez. 
Burada verilen tüm açıklamalar, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vs. önceden bildirilmeden değiştirilebilir ve bunlar ürünün 
mutabık kalınmış sözleşmeyle ilgili kalitesini oluşturmaz. Her tür fikri mülkiyet hakkına, mevcut yasalara ve yönetmeliklere 
uymak ürünlerimizi alanların sorumluluğudur.

Not


