ML55B
Minimum Miktarda Yağlama (MQL)
TRIM® ML55B, yüksek performanslı, bitkisel ester bazlı,
mikro yağlama sıvısıdır. Tüm "mikro-yağlama" ve mikropüskürtme sistemleriyle uyumludur. TRIM ML55B,
yüksek oranda EP katkıları ile sürtünmeyi azaltıp yığma
kenar oluşumunu engelleyecek çevreye duyarlı ve
operatör dostu olan maddelerin karışımından oluşur.
TRIM ML55B, testere, delme, kılavuz çekme, raybalama
ve frezeleme işlemlerinde üstün performans gösterir.
Mikro yağlama aplikatörü kullanmanın pratik olmadığı
durumlarda, TRIM ML55B kesiciye veya iş parçasına
manuel olarak uygulanabilir.

Özel Tasarım
Size özel çözümler:
TRIM® özel tasarım ürünleri yüksek
basınç ya da merkezi sistem
kullanımı ya da bir standart veya
onay gerektiren durumlar gibi
kendine has, özel ihtiyaçlar için
tasarlanmıştır.
Probleminiz ya da ihtiyacınız ne
olursa olsun, daima bir TRIM
çözümü vardır.

Tercih edin:
Birçok pahalı üründen daha yüksek
performanslıdır
Çevre dostu, yenilenebilir malzemeden
oluşur
Çok düşük sis oluşumu
Yüzey kalitesini ve takım ömrünü arttırır
ve tüm malzemelerle uyumludur
Yüksek talaş kaldırma oranlarında bile
kesme noktasında, minimum miktarla
çok yüksek düzeyde yağlama sağlar
Mikro yağlama aplikatörlerinin bilinen
tüm büyük markalarında yaygın olarak
test edilmiş ve kanıtlanmıştır

Özellikle Tercih Edin:
Kullanım — frezeleme, kılavuz çekme,
matkapla delme, raybalama, testere ile
kesim
Metaller — alüminyum alaşımları, çelik
alaşımlar, nikel alaşımları, paslanmaz
çelikler, sarı metaller ve titanyum
Kullanılan Sektörler — enerji, genel
amaçlı tüm imalatlar, havacılık, medikal ve
otomotiv
ML55B şunları içermez — klor, kükürt,
madeni yağlar

Sağlık ve Güvenlik
Daha fazla bilgi için, doğrudan Master Fluid
Solutions veya Master Fluid Solutions Yetkili
Dağıtıcısından temin edeceğiniz en güncel
GBF'ye bakınız.

ML55B
Minimum Miktarda Yağlama (MQL)
Ek Bilgiler

Kullanım Önerileri
TRIM ML55B saf olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Performans optimizasyonu da dahil olmak üzere ek uygulama
bilgileri için lütfen https://www.2trim.us/distributors.php adresinde
bulunan Master Fluid Solutions Yetkili Dağıtıcı listesindeki Bölge
Satış Yöneticinizi veya Teknik Hattımızı +49 211 77 92 85 - 13
numaralı telefondan arayın.

Fiziksel Özellikler Tipik Veriler
Renk
Koku
Hal
Parlama Noktası
Viskozite

Sipariş Bilgisi
20 Litre - Bidon
204 Litre - Varil
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Uçuk sarı
Hafif
Sıvı
> 220°C
15,00 mm2/s @40°C

Önerilmeyen bir uygulama durumunda
veya uygun olmayan bir metal üzerinde
kullanmadan önce Master Fluid Solutions
ile iletişime geçin.
Bu ürün, Master Fluid Solutions
tarafından tavsiye edilenler haricinde,
diğer metal işleme sıvıları veya metal
işleme sıvısı katkılarıyla
karıştırılmamalıdır, çünkü bu genel
performansı azaltabilir, olumsuz sağlık
sorunları ile sonuçlanabilir veya makine
takımlarına ve parçalarına zarar verebilir.
İstenmeyen bir kontaminasyon olması
durumunda yapılması gerekenler için
lütfen Master Fluid Solutions ile iletişime
geçin.
TRIM®, Master Chemical Corporation
d/b/a Master Fluid Solutions'ın tescilli
ticari markasıdır.
Buradaki bilgiler iyi niyet ilkesiyle verilir
ve yayın tarihi itibariyle güncel olduğu
düşünülür ve güncel formül versiyonuna
başvurulmalıdır. Kullanım koşulları bizim
kontrolümüz dışında olduğu için, açık
veya zımni hiçbir garanti, temsil veya
garanti verilmez. Daha fazla bilgi için
Master Fluid Solutions ile iletişime geçin.
Bu dokümanın en yeni sürümü için lütfen
bu URL'ye gidin:
https://2trim.us/di/?plr=ML55B*tr*tr
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Germany
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