
Product gegevens

Hysol 30 FF
Hoogwaardige, semi-synthetische metaalbewerkingsvloeistof

Omschrijving
Castrol Hysol™ 30 FF is een hoogwaardige, semi-synthetische metaalbewerkingsvloeistof die vrij is van chloor- en
formaldehydeafgevende middelen. Het bevat een pakket additieven dat op synergetische wijze zorgt voor betere
verspaning en oppervlaktekwaliteit, uitstekende productstabiliteit en lagere totale operationele kosten.
Hysol 30 FF is geschikt voor zowel grote centrale systemen als voor machines met een apart reservoir.

Toepassing
Hysol 30 FF is met name ontwikkeld voor het verspanen van gietijzer en laag- tot middelgelegeerd staal. 
 
ü  mogelijke toepassing; neem voorafgaand aan gebruik contact op met een Castrol-vertegenwoordiger
ü ü  geadviseerde toepassing     

 Gietijzer
Laag- tot

middelgelegeerd
staal

Hooggelegeerd
– roestvast

staal

Aluminium-
legeringen

Magnesium-
legeringen

Koper-
legeringen

Slijpen ü ü ü ü ü ü    
Frezen, draaien
(algemene
verspaning)

ü ü ü ü     

Boren ü ü ü ü     
Ruimen,
tappen

ü ü ü     

Trekfrezen ü ü      

Voordelen
Vrij van formaldehydeafgevende middelen en voldoet aan gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.
Chloor- en nitrietvrij om te voldoen aan uw lokale wetgeving en eisen van afvalverwerking- en milieu.
Verlengt de levensduur van de vloeistof en vermindert onderhoud en machinestilstand.
Geringe schuimvorming in aanbevolen watercondities.
Uitstekende corrosiewering beschermt machines en werkstukken.
Smerende additieven speciaal geselecteerd voor de langere standtijd van gereedschappen en betere
oppervlaktekwaliteit.
Uitstekende bevochtigende eigenschappen zorgen voor minder uitsleep en voor schonere machines en
werkstukken.
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Productspecificaties
 Test Methode Eenheden Hysol 30 FF
Concentraat    
Uiterlijk Visueel  Amber
Gehalte aan minerale
olie

Berekend Gew.% 26

Emulsie    
Uiterlijk Visueel  Transparant

pH (3%)
DIN 51369

ASTM E70-97
 9.2

Refractometerfactor   1.1

Aanbevolen concentratie
Slijpen                                         4-5 %
Algemene verspaning              4-6 %
Boren                                           6-10%
Ruimen en tappen                    6-10%
 
Waterbereik                                150 – 600 ppm CaCO3

Opslag
Om aantasting van het product te voorkomen, moet de container/het vat altijd goed afgesloten worden gehouden.
Droog en vorstvrij bewaren Sla het op op een koele en droge plek, beschermd tegen direct zonlicht.
Het wordt aanbevolen om het product altijd binnen te bewaren. Raadpleeg voor meer informatie het
veiligheidsinformatieblad van het product.
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Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of
impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als
richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de
producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.
Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering
van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of
van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie
gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

NL: Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel , BE: Uitbreidingstraat 60-62 , 2600 Berchem/Antwerpen,
Tel +31 (0)10 249 44 34, Fax +31 (0)10 249 44 30, Tel +32 (0)3 286 62 10, Fax +32 (0)3 286 62 20,
www.castrol.com/industrial
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