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HIGHTEC FORM NK 2
Високо ефективен концентрат за не смесващи се с вода смазочни материали за формоване
Описание

Препоръка

HIGHTEC FORM NK 2 е високоефективен концентрат с високо
съдържание на добавки, който е разработен за обработката
на стомана и благородна стомана.
HIGHTEC FORM NK 2 съдържа специални активни
вещества EP, които водят до подобряване способността
за поемане на налягане.

Пресоване
Многостепенно формоване
Хладно пресоване
Дълбоко изтегляне
HIGHTEC FORM NK 2 не е подходящо за обработване
на цветни метали.

Приложение

Указания

HIGHTEC FORM NK 2 може да се добавя между 1 - 50 % за
повишаване на натоварването на използвания смазочен
материал за формоване.

Обезмасляване

Предимства
без съдържание на хлор
изключително висока EP ефективност
удължава времето за използване на инструментите
в зависимост от случая на използване позволява
използване на съдържащи хлор агенти за обработка
съвместим с всички конвенционални не смесващи се с
вода масла за обработка

HIGHTEC FORM NK 2 може да бъде обезмаслено с
обичайните средства за обезмасляване, напр.
посредством почистване с пръскане или почистване с
потапяне във воднисто-алкални почистващи препарати
Съхранение
при съхранение в сухи, защитени от замръзване
помещения и оригинално затворени опаковки времето за
съхранение възлиза на: 36 мес
температура: 0-40° C

Типични показатели
Качество
Плътност при 15 °C
Цвят
Кинематичен вискозитет KV 40
Точка на възпламеняване

Метод
ASTM D-7042
visuell
ASTM D-7042
ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592

Единица
g/ml
mm²/s
°C

Стойност
0,992
braun / brown
85,0
> 100

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на
приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат
спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя
всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия
за доставяне и плащане (www.rowe.com.de).
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