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          ULTRACUT 255 

                      Охлаждащ флуид 

 
Описание 

Разреждащ се с вода продукт, предназначен за лек и тежък режим на 
рязане. Осигурява по-висока скорост на обработване на цветните и черни 
метали. Подобрява рязането и спестява средства.  
 
 
Предимства 

• Удължава живота на инструмента 
• Увеличава производството 
• Подходящ за средни и тежки условия на работа 
• Съвместим  с повечето цветни и черни метали 
• Отлична защита от корозия 
• Отлична устойчивост на разграждане 
• Слабо пенообразуване 
• Отблъсква  масло с примеси 
• Лесен и безопасен за употреба 
• Подходящ за индивидуални и централни режещи системи 
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Начин на употреба  
Препоръки при разреждане: Ultracut 255 трябва да се използва в 

пропорции между 20:1 и 40:1 в зависимост от тежестта на операцията, работния 
материал и твърдостта на водата.( За да се определи точното разреждане моля, 
обърнете се към Техническия отдел на Rocol). При ръчно смесване добавете 
концентрата към вода в препоръчваната пропорция и бъркайте непрекъснато. 

Препоръчително е при смяна на флуида да се използва подходящ продукт 
за защита на машината. Оптимален живот на флуида се постига чрез подходящо 
първоначално почистване на машината, контрол при разреждане и редовна 
поддръжка на флуида при спиране на производствения процес 
 

Техническа информация (типични стойности) 
 

Външен вид: Прозрачна кехлибарена течност, образуваща бяла 
емулсия, когато се разбърка с вода 

Мирис: Лек 
рН:  9.4 при 25:1 
Плътност при 20°°°°С: 0.95 г/см3 

Съхранение:  При нормална стайна температура (от 5°С до 30°С) 
Опаковка:   5 литра 
    20 литра 
    60 литра 
    200 литра 
    1000 литра 
Производител:   ROCOL, Англия 
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