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AquaTec 7520 е икономичен полусинтетичен течен концентрат за рязане и 
шлифоване за леки до умерено тежки металообработващи приложения.  Смесен с 
вода, той осигурява отлично смазване и корозионно потискане при шлифоване и 
рязане на стомани, чугун и повечето алуминиеви сплави. Не се препоръчва за 
магнезиеви сплави. AquaTec 7520 е формулиран, за да удължи значително живота на 
флуида  
 
AquaTec 7520 се препоръчва за голямо разнообразие от леки до умерени тежки 
металообработващи операции, включително шлайфане, CNC фрезоване, струговане, 
пробиване и пробиване.Това е истински, многофункционален продукт, който е 
идеален за тези клиенти, които предпочитат да използват една металообработваща 
течност в магазина. Благодарение на доказаната комбинация от добавки за смазка, 
той очевидно подобрява живота на инструмента и повърхността. AquaTec 7520 може 
да се използва  в "самостоятелни" машини и централни системи. 
  

 
Предимства: 

 

• Широк обхват на приложение 

• Удължен живот на флуида 

• Отлично смазване и антикорозия за черни и цветни метали 

• Отлични промиващи свойства  за отворено рязане 

• Изключително ниско разпенване при приложения с високо налягане и 
заливане с вода 

• Ниски нива на пяна, мирис и мъгла 
 

AquaTec 7520 не съдържа хлор, нитрити, силикон или фенолни биоциди. 

 
Препоръчителни концентрации: 

 

ID, OD, плоско, безцентрово шлайфане 4% 

Фрезоване, пробиване, струговане 6% 

Умерена тежка машинна обработка 7% 

 

Горепосочените концентрации са осреднени. След проверка на място, специалистът 
ни ще ви препоръча адаптирана концентрация и коефициент на допълване за Ваше 
приложение. 
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Технически данни: 

Форма 
Кафява бистра 
течност 

Типична работна 
стойност на pH 

9.0 – 9.3 

Плътност при +20°C 1.02 g/cm³ Точка на запалване 
[°C] 

Няма данни 

 
Инструкции за смесване: 

 

Винаги добавяйте AquaTec 7520 към вода. Смесената концентрация може да се 
определи като се използва рефрактометър. Фактор на рефрактометъра = 1.8 
 

Концентрация 
4% 

(1:25) 
5% 

(1:20) 
6% 

(1:17) 
7% 

(1:14) 
8% 

(1:13) 

Фактор на 
рефрактометъра 

2.2 2.8 3.3 3.9 4.4 

 

Смесващото устройство и употребата на предварително смесен концентрат ще 
подобрят производителността и ще намалят употребата. Специфичната 
концентрация на направата, избрана за вашата ситуация, трябва да балансира 
скоростта на изпарение на водата със скоростта на пренасяне на охлаждащата 
течност. Добавянето на концентрирана направа при 20-30% от желаната работна 
концентрация обикновено поддържа подходящата за употреба концентрация. 
Използването на дейонизирана или деминерализирана вода за направата също ще 
подобри производителността, ще удължи живота и ще намали употребата на 
концентрата. 
Препоръчва се цялостно почистване на машинния резервоар или централната 
система с почистващ препарат за почистване на системата, за да се отстранят 
маслените остатъци, замърсяванията и биофилмите на бактериите и плесените 
преди зареждането на системата. 

 
Бележки 

▪ Най-скорошният MSDS е на разположение както от вашия оторизиран, така и от вашия оторизиран oelheld 

дистрибутор 

▪ Консултирайте се с oelheld  преди да използвате този продукт върху метали или приложения, които не са 

специално препоръчани 

▪ Не използвайте добавки за обработка на метални течности, освен ако не е препоръчано от Oelheld 

▪ Генералното описание, препоръчителните употреби, данните от приложенията и изявленията в продуктовата 

литература са насоки. Тъй като този продукт може да се използва за разнообразни приложения, по които Oelheld 

няма контрол, Oelheld не поема никаква отговорност за случайни, последващи или преки щети от всякакъв вид, 

независимо от причините, включително небрежност. 
▪    01/2014 


