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 0411 מספר המוצר

 S  22שמן פזטף 
  שמן חיסום

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
תיאור המוצר 

מסוים המתאים לסוג  בתהליכי חיסום והרפיה של פלדות דרוש שהקירור של המתכת המלובנת יעשה בקצב
. סוג חומרי הסגסוג וריכוזם בפלדה –כלומר , הפלדה

. סוגי פלדה אחדים ניתן לחסם במים או בנוזלים המבוססים על מים
קצב הקירור של השמן תלוי בצמיגותו ובתוספים המאפשרים מעבר . פלדות רבות דורשות שמן כחומר הקירור

. חום טוב בין גוף הפלדה לשמן
 

הינו שמן בעל צמיגות נמוכה יחסית המכיל תוספים המונעים יצירת חיץ של אדים סביב גוף  S 22שמן פזטף 
. הפלדה המלובן ובין השמן ובכך מתאפשר מעבר חום מהיר בין הפלדה לשמן

 
 .לאחר החיסום, י מים"השמן מכיל גם תוסף המאפשר שטיפת השמן מהגוף ע

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
שימושים אופייניים 

 .חיסום והרפיה של פלדות 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
נות אופייניות תכו

 נתון  תכונה 

 צלול מראה

C15@  צפיפות 
0

 0.865 

C40@  צמיגות 
0

 22.5 

 MINנקודת הבזקה 
0
C 190 

מהירות קירור 
0
C/sec. 580 

 minקצב קירור 
0
C 68 

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אחסון 
 . יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם 
. מומלץ להשכיב החבית, אם לא תחת גג. רצוי תחת גג במקום יבש 

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
בטיחות ואיכות הסביבה 

 . המוצר אינו מסווג כחומר מסוכן 
 .אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה, כמרבית מוצרי הסיכה 
 . מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר  
 . או העיניים/מנע מגע ממושך עם העור ו 
  .או חום/הרחק ממקור אש ו 
 .לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר( MSDS)העזר בדף בטיחות המוצר  
 .מוצר משומש  חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה/סילוק המוצר 
 . י המשרד להגנת הסביבה"שמן יש להעביר  למתקן מחזור שמנים  המאושר ע  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

הערה 
בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון  

ם שלאחר ל עלול להיות מושפע משינויי"אולם יש לציין שהמידע הנ. לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה
 .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה


