
TEKNİK BİLGİFORMU 
 

KIZAK YAĞI 
ÜRÜN TANIMI  

BORAX KIZAK YAĞI, Modern takım tezgahlarındaki kızakların yağlanması için aşırı basınç( EP) özelliği bulunan, 
yüzeye yapışma ve tutunma özelliği sağlayan özgün katık teknolojili mineral bazlı yüksek performanslı kızak yağıdır. 
Kızaklarının ağır yüklü zorlu koşullarda mükemmel yağlayıcılık ve yük taşıma performansı sergiler.   
                                                                           

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI                                                    
*Mükemmel sürtünme özellikleri sistemin titreşimini azalttığı için işlenen yüzeyler arasında güçlü bir film tabakası 
oluşturarak pürüzsüz olmasını sağlar ve makinelerin tutarlı hassasiyetde işlemesine olanak tanır.                                        
*Kuvvetli yapışma kaydırma özelliği sayesinde metal yüzeylere çok iyi yapışır ve yağın metal yüzeylerden sızmasını 
engeller.Bu sayede yağ tüketimini azaltarak makine sisteminin verimli ve düzenli çalışmasını sağlar.  
*Aşırı basınç EP özelliği ile ağır yük ve düşük devirlerde oluşan basınca karşı direnç göstererek aşınmaya karşı etkin 
koruma sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                    
Her tip takım tezgahının yatay ve dikey kızaklarında kullanımı tavsiye edilir.                                                                                                                                                  

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR  

                                  

TEKNİK ÖZELLİKLER 

TEST BİRİM METOD 32 68 220 
Yoğunluk,@ 15˚C g/cm³ ASTM D 4052 0,870 0,880 0,890 

K.Viskozite,@ 40 ˚C cst ASTM D 445 28.8 - 35.2 61.2 - 74.8 198-242 
Viskozite Indeks  ASTM D 2270 101 100 98 
Akma Noktası ˚C ASTM D 97 -18 -18 -15 

Parlama Noktası ˚C ASTM D 92 230 240 250 
* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir. 

SAĞLIK EMNİYET VE ÇEVRE UYARILARI                                                                                                                                                    
Ürünün cilt temasından kaçınınız. Gözle ve deriyle teması tahrişe neden olabilir. Temas halinde bol su ve sabunla 
yıkanmalıdır. Buharlarının uzun süreli solunması, solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Bu tür durumlarda buhara 
maruz kalan kişi açık havaya çıkarılmalıdır. Yutulması halinde kişi kusmaya zorlanmamalıdır ve tıbbi yardım alınmalıdır. 
Kullanılmış (atık) yağı toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Herhangi bir petrol ürünü ve ya kimyasal 
madde ile karıştırmayınız. Soba ve kazanda yakmayınız. Temiz sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en 
yakın atık yağ toplama noktasına ücretsiz teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz.        

AMBALAJ TİPLERİ                                                                                    
20 L℮, 200 L℮, 1000 L℮ 
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