
Product gegevens

Iloform™ CFX 185
Hoogwaardige vervormingsolie

Omschrijving
Castrol Iloform™ CFX 185 is een pure vervormingsolie van middelmatige viscositeit. Het product is gebaseerd op een
nieuwe - zonder chloor geformuleerde-  technologie met speciale EP-additieven en verbeterde smering.
 

Toepassing
Iloform CFX 185 werd ontwikkeld voor een brede reeks zware vervormingsoperaties zoals het stampen en ponsen van
roestvrij staal en zware trekoperaties op koolstofstaal. Het kan ook gebruikt worden als uitwendig smeermiddel in
gematigde hydroforming operaties en buigprocessen op buizen van koolstofstaal. Deze vloeistof is bedoeld om puur te
gebruiken.

Voordelen
 

Geformuleerd zonder chloor of zware metalen en daarmee milieuvoordeel en besparing op afvoerkosten.
 De volledig nieuwe EP technologie geeft uitstekende bescherming tegen gereedschapsslijtage hetgeen aanleiding geeft tot een
lange levensduur en dus een besparing op gereedschapskosten.
Betrouwbare corrosiewering geeft een besparing op kosten van afgekeurde producten.
Hoog demulgerend vermogen dus gemakkelijk af te skimmen, dit is in het bijzonder belangrijk voor als menging optreedt met het
inwendige smeermiddel bij hydroforming dat doorgaans watergedragen is.  
Zeer goede hechting en bevochtiging geeft een homogene smeerfilm en daarmee een goede kwaliteit van de onderdelen.  
Weinig geurend product maakt het aangenamer om mee te werken voor de operatoren.  

 
 

Productspecificaties

Test Methode Eenheid Waarde

Uiterlijk Visueel  - donkerbruine vloeistof

Dichtheid bij 15°C ISO 12185 kg/m³ 1000

Viscositeit bij 40°C ISO 3104 mm²/s 185

Vlampunt COC ISO 2592 °C 202
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Extra Informatie

Additieven
Ester Actieve Zwavel

Gebonden
Zwavel

Fosfor Chloor Andere

ü ü ü ü   

Reiniging
Iloform CFX 185 kan worden verwijderd met alkalische reinigers. Het gebruik op koperhoudende metalen wordt
afgeraden.

Opslag
Geadviseerd wordt dit product 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 boven de 60 °C, blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt ten einde een
achteruitgang in kwaliteit te voorkomen.
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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.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE - BP Belgium, Amocolaan 2, 2440 Geel, Belgie
Tel. +32 (0)2 860 811
www.castrol.com/industrial
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