
Adrana D 209  
Chladící mazivo mísitelné s vodou  

 
POPIS  
 

Adrana D 209  je chladící polysyntetické mazivo mísitelné s vodou, obsahující minerální oleje, k obrábění řeznými 
nástroji.  
 

POUŽITÍ  
 
Adrana D 209 chladící mazivo mísitelné s vodou použitelné pro mnoho druhů třískového obrábění kovů včetně 
broušení. Emulze Adrana D 209 jsou velmi vhodné pro opracování jemně až středně legovaných ocelí a 
slévárenských litin.  

 
DOPORUČENÍ K POUŽITÍ   
 
Třískové obrábění  4 – 6 %  
Broušení   4 – 5 %   
 

TYPICKÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI  
 
 Vzhled Typická hodnota  

 
Zkušební 
metoda    

Obsah minerálních olejů v % 20   

Hustota při 20 °C  1010     ASTM D 1298   

Kin.viskozita při 20°C, mm
2
/s 200-300 ASTM D 445  

Hodnota pH  5%  emulze 9,1 DIN 51396 

Třída ochrany proti korozi 0 od  4% DIN 51360 / 2  

Koeficient refraktometru  1,7   

Stav: 07/11 MR  

 
VÝHODY  
Po smíchání s vodou vytvoří Adrana D 209 jemně disperzní emulzi s  

 vysokou stabilitou   

 dobrou ochranu proti korozi  

 dobrou vyplachovatelností  

 vysokým přijetím u uživatele  

 velmi dobrou pěnivostí  

 jemným zápachem  

 
Adrana D 209 je chladící mazivo obsahující bór a aminy a odpovídá 611. 

 

SKLADOVÁNÍ  
 
Je nutno dodržet teplotu skladování  5 – 40 °C a zamezit zamrznutí. Doporučená doba skladování činí 1 rok.  

 
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST  
 
Výrobek nepředstavuje při doporučeném používání a dodržování průmyslových a osobních hygienických 
standardů žádné zvláštní bezpečnostní riziko.  
Řádným použitím a péčí je možno snížit bezpečnostní rizika a náklady.  
 
Pokyny pro bezpečné zacházení s výrobkem naleznete v bezpečnostním listu.  
 
Všechny  údaje na tomto výrobkovém listu jsou typické pro tento produkt. Datový list nenahrazuje žádnou specifikaci. Vyhrazujeme si právo změnit výrobek v případě 

potřeby bez předchozího oznámení. Všechny dodané výrobky, služby a informace podléhají našim aktuálně platným Všeobecným dodacím a prodejním podmínkám.  
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