
FENELLA FLUID D 801 

 Vodou mísitelná kovoobráběcí kapalina 

 

POPIS 

 

 

VÝHODY 
 

Fenella  Fluid  D  801 obsahuje speciální EP, lubrikační a 

antikorozní aditiva.  

 
Fenella  Fluid  D  801 má extrémně vysoké čisticí a smáčecí 

schopnosti.  

 
Fenella Fluid D 801 neobsahuje žádné baktericidní ani 

fungicidní přísady.  

D Extrémně vysoké čisticí a smáčecí 

schopnosti  

 
D Velmi vysoký výkon při extrémním tlaku 

 
D Vynikající ochrana proti korozi 

 
D Dobré vlastnosti proti pěnění 

 
 
 

POUŽITÍ 
 

Fenella Fluid D 801 je ředitelný olej, který lze použít pro 

extrémně náročné operace, u kterých se používají řezné oleje 

nebo chlorované produkty. Díky extrémně vysokým EP a 

lubrikačním schopnostem produktu je možné provádět 

následující operace: klasické a hluboké tažení, tažení drátů, 

lisování a veškeré druhy řezání.  

 
Kapalinou Fenella Fluid D 801 lze obrábět vysokopevnostní 

ocel, titan a slitiny hliníku.  

 
U žlutých kovů může 
docházek k zabarvení.  

 
 
 
 

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ 

 
Lehké až střední obrábění  6 – 12 % 

Těžké obrábění 12 - 25 % 

SKLADOVÁNÍ 

 
Výrobek je potřeba skladovat zakrytý, v čistém a suchém 

prostředí chráněném před mrazem.  Doporučená teplota 

skladování je obvykle mezi 5ºC a 35ºC. Při používání skladových 

zásob se řiďte zásadou FIFO. Předpokládaná doba skladování 

je 12 měsíců.  

 
 
 

 
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 

 
Bezpečnostní listy jsou zákazníkům dodávány v souladu s § 6 

Zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví z roku 1974 a před 

manipulací nebo použitím výrobku je potřeba si je pečlivě 

prostudovat. Kopie jsou k dispozici u Vašeho technika pro 

bezpečnost a ochranu zdraví. Další poradenské dokumenty 

jsou dostupné u Vedoucího bezpečnosti a ochrany zdraví a v 

nakladatelství Her Majesty's Stationery Office. 

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI 

 
TEST  OBVYKLÁ 

HODNOTA 
 TESTO

VACÍ 
METODA 

Obsah min. oleje %  40   

Měrná hmotnost @ 20°C  1.010  ASTM D 1298 

Viskozita @ 40°C, mm²/s  75  ASTM D 445 

pH emulze @ 5%  9.5  DIN 51396 

Refraktometr faktor  1.4   
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Veškeré údaje uvedené v tomto katalogovém listu výrobku jsou vlastnosti typické pro daný materiál. Nepředstavují však specifikace výrobku. 
Vyhrazujeme si právo výrobek upravovat bez předchozího upozornění. Veškeré dodávané produkty, služby a informace jsou poskytované v rámci 
našich aktuálně platných standardních podmínek prodeje.  
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