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CASTROL HONILO 900 Serie
Serie chloorvrij geactiveerde metaalbewerkingsvloeistoffen

Producttype
Castrol Honilo 900 een serie chloorvrije geactiveerde metaalbewerkingsvloeistoffen. Het bevat geen 
PCB of PCT's en andere gechloreerde bestanddelen

Toepassing
Castrol Honilo 900 is speciaal ontwikkeld voor het honen, finishen, fijndraaien, fijnboren, diepgatbo- 
ren, sleuffrezen, zagen en het frezen van glas. Het is ook uitermate geschikt voor het draadtrekken.
Het is een serie oliën om de fijnste oppervlaktekwaliteit te verkrijgen en in vergelijking met andere 
soortgelijke producten vallen ze sterk op door hun positieve eigenschappen. Deze eigenschappen, 
zoals uitstekende spoelwerking en het makkelijk afstaan van de spaantjes, zijn speciaal voor de 
genoemde bewerkingen van groot belang. Zo blijven ze ook tijdens langdurig gebruik helder en 
transparant en zijn goed bestand tegen veroudering. 
De zeer goede koelende werking bewerkstelligt lage temperaturen, waardoor zeer nauwe toleranties 
aangehouden kunnen worden. Het activeringspakket is zo gekozen dat ook bij de zwaarste verspa- 
ning een optimale standtijd van het gereedschap bereikt wordt.
De goede spoelwerking maakt het mogelijk bewerkingen met zeer fijne stenen uit te voeren, zonder 
dat deze dichtslaan.

Zo wordt Castrol Honilo 930 aanbevolen voor het honen van gietijzer.
Castrol Honilo 971 daarentegen is uitermate geschikt voor het honen van taaie staalsoorten bij zware 
verspaningen en bij diepgatboren.

Eigenschappen en voordelen van Castrol Honilo 900 Serie
. Uitstekende spoelwerking en het makkelijk afstaan van de spaantjes,
. Blijven ook tijdens langdurig gebruik helder en transparant,
. Goed bestand tegen veroudering,
. Chloorvrij. 

Te reinigen met
Afhankelijk van o.a. de soort bevuiling en gebruikte apparatuur. Castrol heeft een uitgebreid scala 
aan reinigingsmiddelen. Onze Technisch Adviseurs kunnen u helpen de keuze te bepalen.

Opslag
Geadviseerd wordt deze bij voorkeur onderdak op te slaan. Wanneer men echter genoodzaakt is om 
de vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bondels onder het 
olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Tevens 
mogen de producten niet opgeslagen worden bij een temperatuur onder de 5 en boven de 40 °C, 
blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt ten einde een 
achteruitgang in kwaliteit te voorkomen.

Gezondheid, veiligheid en milieu
Voor deze aspecten is een afzonderlijk Veiligheids Informatieblad beschikbaar met specifieke details 
inzake risico's, voorzorgs- en eerste hulp maatregelen. Tevens zijn de potentiële effecten van 
verontreiniging van het milieu  hierin omschreven en zijn aanwijzingen opgenomen voor de 
verwijdering van afgewerkt product. Lees voor het gebruik deze gegevens zodat verantwoord met dit 
product kan worden omgegaan.
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Productspecificaties : Castrol Honilo 930 971

Dichtheid bij 15 °C in  kg/m³ ISO 3675 825 854

Kin. Viscositeit bij   40 °C in mm²/s ISO 3105 4,15 8,80

Vlampunt (PMC) in °C DIN 51758 > 130 > 130

Kleur - Geel/Bruin Geel/Bruin

Activering Ester - Geen Ja
Vrije zwavel - Geen Ja
Geb. zwavel - Geen Ja
Fosfor - Ja Ja
Chloor - Geen Geen
Zink - Geen Geen

De bovenstaande waarden zijn typerend bij normale productietoleranties en vormen geenszins een specificatie.

Alle mogelijke zorg is betracht om zeker te stellen dat de informatie op dit document correct is ten tijde van printen. Hierin kunnen afwijkingen 
voorkomen door wijziging in productie, formulatie en/of goedkeuring van het product en/of wijziging in de huidige stand van de techniek na 
uitgave van dit blad. Aan de inhoud van dit document kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

Castrol Industrial is een divisie van BP.  Castrol Industrial is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel ten gevolge van abnormaal gebruik 
van het materiaal, het niet in acht nemen van de aanbevelingen of enig risico samenhangend met de aard van het materiaal .

Castrol Industrial                               www.castrol.com/industrial
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