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 0990 מספר המוצר

 219' ברוץפז
 שמן מלא לעיבוד פלדות קשות במיוחד

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

 תיאור המוצר
ל יכולת קירור וסיכה מעולים בסגסוגות המשמשות השמן הוא בע. לעיבוד שבבי" ישיר" הוא שמן 219 'פזברוץ

כאשר . שהן קשות שיבוב, תעשיית חלל וטילים, טורבינות גז תעשייתיות ויצור כורים גרעיניים, ליצור מנועי סילון
בדרך כלל יורדת , דרישות המפרט של החמרים הללו מחמירות ובכדי שאלה יתאימו לתנאי פעולה קשים יותר

, נה זו מופיעה בסגסוגות עשירות בניקל ובסגסוגות המיועדות לטמפרטורות גבוהותתכו. ביכולת השיבו
 .שבתכנון כלים וביצור השמנים שבשימו,  בטכניקת עיבוד שבביישבמקרים רבים דורשות טיפול ייחוד

והופעל בהצלחה במפעלים בהם סיכה מעולה של כלי העיבוד מהווה  219 'פזברוץעבור תנאי יצור אלו פותח 
אלו . הברזה ויצור גלגלי שיניים,  זה הן שפודרפעולות אופייניות לתיאו.  השיבובן ההבדל בין הצלחה לכישלואת

 שפוד טבעת גדולה של טורבינת גז דורשת –לדוגמה . שהתנאים הללו מתאימים להם, הן פעולות אופייניות
, כספיים אשר צפויים מיצור לקויכך שנזקים . אמצעי ייצור והוצאה כספית גבוהה עבור שיבוב ושעות עבודה

שיכללו כמובן גם את נוזל , יעודדו את הבחירה הקפדנית ביותר של אביזרי השיבוב, בגלל חיתוך לא נכון
תבטיח תוצאות ללא פגם של חומרים קשי שיבוב ותעזור להאריך את חיי כלי  219 'פזברוץבחירה . החיתוך

 .העיבוד השבבי היקרים והמשוכללים
 

 סוג השמן
 .על בסיס כלור) EP( עם שומנים ותוספי לחץ מוגבר םתערובת שמנים מינראליי
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 שימושים אופייניים

 דבייחו. ם וברונזה"פלב, וספות בסגסוגות עשירות בניקליצור גלגלי שיניים ופעולות מדויקות נ, שפוד 
 .בפעולות שם חשוב שהשבב לא ירותך לכלי העיבוד

 . יש להתייעץ עם מנהל המוצר לפני השימוש 
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 תכונות אופייניות

 
  שקוף– בהיר –צהוב  צבע

 ק" גרם לסמC200 1.020-צפיפות ב
 C400 16.25 Cst-צמיגות ב

 28% תכולת כלור
 10% תכולת שומן
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 יתרונות מוצר

 .מתאים לעיבוד פלדות  ניקל ופלדות קשות במיוחד 
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 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 
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 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/חק ממקור אש והר 
 .השתמש בציוד מגן אישי על פי הצורך 
 .לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר) MSDS(העזר בדף בטיחות מוצר  
 .סילוק המוצר או שאריות שלו  חייב להתקיים בהתאם לתקנות הגנת הסביבה 
 .ר לפז שמנים וכימיקליםאם כן שלח אישו.  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  
ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר "אולם יש לציין שהמידע הנ. אחרון של מסמך זהלתאריך העדכון ה

 .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
 

 :לפרטים נוספים 
 

   04-8670006:           פקס 04-8352090:  מזכירות אגף כימיקלים       טלפון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


