
     Technický datový list  
Adrana E 202.01 
Vodou ředitelná kapalina pro zpracování kovů  
Adrana E 202.01 je vodou ředitelná kapalina pro běžné strojní operace při obrábění litin  

  

Použití  
 
Adrana E 202.01 je mikroemulze doporučená pro 
běžné strojní operace při obrábění litin při použití jak 
jednoduchých strojů, tak komplexních obráběcích 
center.   
Adrana E 202.01 se doporučuje zejména pro 
obrušování litinových a železných kovů. 

   
 

Význačné technické vlastnosti a výhody  
 
• Vynikající čistící schopnost  pro čisté díly a obráběcí 

stroje 
• Velmi vysoká biostabilita – vynikající odolnost proti 
rozvoji a rozmnožování mikroorganizmů, což zajišťuje 
bezpečnější pracovní prostředí a delší životnost v nádrži.  
• Dobrá ochrana proti korozi  
• Velmi dobré pěnivé vlastnosti – což zajišťuje 
bezproblémové operace v případě potřeby vysokého tlaku a 
dobrého odvzdušnění. 
• Dobré chladící vlastnosti, které zajistí dostatečnou 
životnost nástrojů a geometrii tvarů  
• Bez chlóru.  

 

Doporučená koncentrace pro použití při střední 
tvrdosti vody:  
• obecné obrábění:               3 – 6 % 
• broušení:                           3 - 4 %  

 
 

Skladování  
Produkt by měl být skladován ve vnitřním prostředí 
(5-40°C) po dobu maximálně 12 měsíců a chráněn 
před mrazem.  

 

Zdraví a bezpečnost  
 
Věnujte, prosím, pozornost tomu, že smíšená 
chladiva pracují po dlouhou dobu, proto se může 
často objevit chemická kontaminace (hydraulické 
oleje, maziva, kovové roztoky, nátěry, antikorozní 
přípravky, atd.) nebo bakteriální kontaminace (ze 
špinavých rukou, obrobků, průmyslové užitkové vody, 
různého odpadu, atd.). Kontaminaci výše uvedenými 
materiály je třeba minimalizovat nebo ideálně 
eliminovat.  Doporučujeme pravidelnou kontrolu 
používaného produktu,  aby se udržely jeho optimální 
podmínky a byl stanoven konec jeho pracovní 
životnosti.  

 
Doporučené koncentrace  
Koncentrace se mění v závislosti na typu obráběcí 
operace, tvrdosti vody a požadované ochraně proti 
korozi mezi operacemi.    
 

Ochrana životního prostředí  
Odpad je nutno likvidovat v souladu s nařízeními EC 
91/156, 91/689 a 94/62 nebo dle místních právních 
předpisů.   

 

Typické fyzikální vlastnosti (*) 
 Jednotka Metoda Adrana E 202.01 

Obsah minerálních olejů  %  10 

Specifická hmotnost při 20°C kg/dm
3 ASTM D 1298 1,032 

pH 5% emulze   DIN 51369 9,5  

Min. limit ochrany proti korozi (0-0) % DIN 51360/2 4 

Koeficient refraktometru    2,4 

 
(*) Tyto vlastnosti jsou typické pro stávající výrobu. K dosažení shody budoucí výroby se specifikací může dojít 
ke změnám těchto vlastností.  
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