
IND/HS 1605.01 S 02

Productinformatie

CASTROL HONILO 981
Hoogwaardige pure metaalbewerkingsolie

Producttype
Castrol Honilo 981 is een geactiveerde metaalbewerkingsolie voor honen en superfinishing. Het 
bevat geen chloor, zwavel en geen zware metalen.

Toepassing
Castrol Honilo 981 is speciaal ontwikkeld voor het honen en superfinishen van staal, gehard staal, 
genitreerd staal en hard verchroomd staal met gebruik van carborundum en diamantstenen.  Het kan 
ook gebruikt worden voor slijpen, boren, sleuffrezen, zagen en het frezen van non-ferro metalen en 
glasbewerking.
Castrol Honilo 981 geeft de fijnste oppervlakteafwerking. In vergelijking met andere producten heeft 
het een uitstekende spoelwerking en spaantjes worden makkelijk afgegeven. Het blijft ook tijdens 
langdurig gebruik helder en transparant en is 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 zwaardere 
verspaning 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.

Gietijzer laag- en middel 
gelegeerd staal

hoog gelegeerd 
staal / chroom- 

nikkel staal

Titaan 
legeringen

Aluminium 
legeringen

Koper en koper 
legeringen

 Honen / Superfinishing + + + — + +
 Slijpen + + + — + +
 Boren — — — — + +
 Brootsen /
 Tandwielfabicage

— — — — — —

 Algemene verspaning — — — — + +

Eigenschappen en voordelen van Castrol Honilo 981
• Uitstekende spoeling en smering en daardoor krijgen de hoonstenen een lange levensduur en dat 

geeft goede oppervlaktekwaliteit en nauwkeurige maatvoering.
• Lage viscositeit en uitstekende bevochtiging geeft minder uitsleep en lager verbuik.
• Goede filtreerbaarheid en hoge stabiliteit tegen oxidatie geeft langere levensduur van de olie.
• Bevat geen chloor en geen zware metalen en dus reductie van de afvoerkosten.
• Weinig geur, licht van kleur en weinig mistvorming worden gewaardeerd door de machineoperator.
• Blijft ook tijdens langdurig gebruik helder en transparant.

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.
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Productspecificaties : Castrol Honilo 981

Uiterlijk visueel Gele vloeistof

Kin. Viscositeit bij   40 °C in mm²/s DIN 51562 4,8

Dichtheid bij 15 °C in  kg/m³ DIN 51757 831

Vlampunt (PMC) in °C DIN 51758 > 125

Koper corrosie 3 uur @ 100°C ISO 2160 1b

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

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

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.

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 .
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