
TEKNİK BİLGİFORMU 
 

KESME YAĞI 
ÜRÜN TANIMI  

BORAX KESME YAĞI, Orta ve ağır koşullarındaki kesme uygulamaları için metal yüzeyi ile çok dayanıklı bir film 
oluşturabilen  çok amaçlı olarak kullanılabilen saf kesme yağıdır. Çok iyi rafine edilmiş yüksek kalitede baz yağlar ile 
oksidasyon ve pas önleyici katıklar kullanılarak geliştirilmiştir. Korrozif olmayan susuz kesme sıvısı yüksek 
performaslı tasarımı ile daha güvenli ve konforlu bir çalışma ortamı oluşturmada avantaj sunar.    
                                                                          

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI                                                     
 
* Yüksek yağlama özelliği ile metalin metale kaynamasını engeller ve pürüzsüz yüzey kalitesi sağlar.   
* Yağ sisi oluşumunu kontrol altında tutarak yağ tüketimini azaltır.  
*Üstün oksidasyon direnci sayesinde daha az arıza duruşu sağlar.  
* Geliştirilmiş yüzey kaplaması ve arttırılmış kesme hızları, proses verimliliğinin iyileştirilmesine yardımcı olur. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                    
Döküm, çelik ve alüminyum alaşımlarının her türlü kesme, diş açma ve delme operasyonlarında rahatlıkla kullanılabilir.                                                                                                                                          

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR  

                                  

TEKNİK ÖZELLİKLER 

TEST BİRİM METOD 32 
Yoğunluk,@ 15˚C g/cm³ ASTM D 4052 0,875 

K.Viskozite,@ 40 ˚C cst ASTM D 445 28,8-35,2 
Viskozite Indeks  ASTM D 2270 98 
Akma Noktası ˚C ASTM D 97 -12 

Parlama Noktası ˚C ASTM D 92 210 
* 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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