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AGIP ULEX MB 200 F.T.  PM 121/2006

AGIP ULEX MB 200 este un lubrifiant emulsionabil de răcire-ungere, semisintetic,
biocidat,  recomandat pentru operaţiile de tăiere şi rectificare a metalelor.
Produsul are o comportare excepţională în serviciu, fără probleme de degradare
datorate  bacteriilor.

Caracteristici ( valori tipice )
Viscozitate cinematică la 40 C mm²/s * 75
Aspectul emulsiei  5% - Semitransparentă
Test de coroziune Herbert (IP 125): emulsie 1,5% notare 0/00
Test de coroziune DIN 51360/2 : emulsie 4,5% notare 0
Stabilitatea emulsiei 3% (duritatea apei,
 10°… 70° F (**)

- nu se separă

Densitate la 15° C kg/dm3 1,015
Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) 1oF - grad francez = 10 mgCaCO3 /dm3 apă

Proprietăţi şi performanţe

AGIP ULEX MB 200  formează cu apa  microemulsii stabile, rezistente la atacul
bacteriilor, fungilor etc.  şi care asigură:

* costuri scăzute datorită unei îndelungate durate  de viaţă în exploatare;

* stabilitate foarte mare atât în apă cu duritate mică cât şi în aceea cu duritate mare
(10...70°F);

* proprietăţi lubrifiante, antirugină şi detergente foarte bune;

* compatibilitate cu vopseaua aplicată  pe  maşinile-unelte;

* o capacitate mărită de biocidare care, inhibând dezvoltarea bacteriilor previne
mirosul neplăcut şi necesitatea adăugării frecvente de compuşi bactericizi, asigurând
totodată  menţinerea constantă, în timp, a performanţelor.

Utilizări
* AGIP ULEX MB 200 este recomandat pentru toate operaţiile de prelucrare prin  tăiere
şi rectificare a metalelor feroase şi neferoase.
* În funcţie de severitatea condiţiilor de lucru, AGIP ULEX MB 200 se utilizează sub
formă de emulsii cu concentraţii cuprinse între 3% şi 8%, concentraţia optimă fiind de
3%.
* Înainte de introducerea emulsiei, circuitele şi rezervoarele trebuie să fie perfect
curăţate şi sterilizate cu detergenţi corespunzători şi substanţe bactericide, pentru a
beneficia la maximum de calităţile acestui produs.

Atenţie !



Se recomandă depozitarea produsului în spaţii inchise pentru a se preveni degradarea
datorată variaţiilor mari de temperatură.
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