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 0621 מספר המוצר

  BBפזומוס 
 .נוזל קירור לעיבוד שבבי

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

 ) .יוצר אמולסיה במים( הנו שמן חיתוך מתחלב BBפזומוס 
 .כיל כמות מדודה של ביוסיד כדי למנוע ולעכב היווצרות והתרבות בקטריות בתחליב מBBפזומוס 
 .826י "ומד בדרישות התקן הישראלי ת ע BBפזומוס

 
 תכונות עיקריות

     .  עמידה טובה בפני הקצפה
 .IP 287לפי מבחן , )1.25%  (  1:80אינו יוצר קורוזיה עד ריכוז 

 .אינו פוגע בעור
 .במכונות) 'אטמים וכו(גומי אינו תוקף חלקי 

 
 שימושים
 .  עד לשימוש כללי בבית המלאכה ובייצור מיו BBפזומוס

 .מתאים לעיבוד רוב סוגי המתכות לקבלת טיב שטח משופר ומקנה משך חיים ארוך לכלי החיתוך
 

 ריכוזים מומלצים
 עבוד שבבי כללי

 1:60 – 1:25 –השחזה 
 1:20 –' ניסור וכו, כרסום, חריטה
 1:50 – 1:25:  רכות הידראוליות בהן נדרש תחליב של שמן  במים יחסי מיהולבמע

 
 

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

 .כל עבודות העיבודמתאים כנוזל קירור כללי בבית המלאכה ומתאים ל 
  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 יתרונות מוצר

 .עמידות בקטריאלית טובה והגנה קורוזיוית מעולה 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 אחסון

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

 .הרחק מכל מקור אש 
 

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

   .2302י "סימון המוצר בהתאם לת." מוצר מסוכן"המוצר הינו מסווג כ 
 . המוצר אינו מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה 
 .מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר 
 .   או העיניים ושאיפת אדי המוצר/מנע  מגע ממושך עם העור ו 
 . או חום/הרחק ממקור אש ו 
 .השתמש בציוד מגן אישי על פי הצורך 
 .לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר) MSDS(העזר בדף בטיחות מוצר  
 . שלו  חייב להתקיים בהתאם לתקנות הגנת הסביבהסילוק המוצר או שאריות 
 .אם כן שלח אישור לפז שמנים וכימיקלים.  בדוק  אם המוצר צריך להיכלל במסגרת היתר רעלים 
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 הערה
בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך 

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

 
 :לפרטים נוספים 

 
   04-8670006:           פקס 04-8352090:  זכירות אגף כימיקלים       טלפוןמ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


