
 

Q8 Berlioz XRS 
Pilnai sintetinis, biologiškai stabilus šlifavimo skystis 
 
 
 
Q8 Berlioz klasė 
Q8 BERLIOZ yra priskiriamas prie tirpių metalo apdirbimo skysčių sukurtas be formaldehidų, atitinka TRGS 611 reikalavimus, 
be chloro ir antrinių aminų, tinkamas maišyti su kietu ir minkštu vandeniu. 
 
 
Paskirtis 
Q8 Berlioz XRS yra rekomenduojamas geležies lydinių šlifavimo operacijoms, įskaitant viso paviršiaus šlifavimą, cilindrinį  
(vidaus ir išorės) šlifavimą  ir pjovimo  įrankių šlifavimą. Tačiau šis skystis nėra pritaikytas šlifavimo lydiniams, kurių sudėtyje 
yra cinko arba magnio.  
 

Produkto aprašymas 
Q8 Berlioz XRS pilnai sintetinis, pagamintas naudojant pažangiausias antikorozinių priedų technologijas. Produktas yra 
biologiškai stabilus, kas reiškia, kad jis nesikeičia dėl ilgo naudojimo, nesisluoksniuoja ir neatsiranda blogi kvapai. Todėl emulsijai  
Q8 Berlioz XRS reikia labai mažai arba nereikia jokios priežiūros. Q8 Berlioz XRS turi puikią apsaugą nuo korozijos, rūdžių net ir 
naudojant su kietu vandeniu, apsaugo stakles nuo rūdžių.  Q8 Berlioz XRS emulsijai neturi įtakos pašaliniai tepalai (atsitiktinai į jį 
patekę), jis lengvai atsiskiria. Sudėtyje nėra krezolių, fenolių, nitritų, sieros arba chloruotų parafinų. 
 

 

Pagrindinės savybės ir privalumai 
o Sudėtyje nėra nitritų, formaldehidų išskiriamų biocidų, chloro, antrinių aminų. 
o Atitinka TRGS 611 reikalavimus. 
o Nėra mineralinės alyvos. 
o Geros antikorozinės savybės. 
o Lengvai prižiūrimas, puikus filtruojamumas. 
o Stabilus maišant su normaliu vandenius netgi ir su kietu vandeniu   
o Labai švarus produktas. 

 
 
Tipiniai patikrinim ų duomenys 
 

Išvaizda (neskiestas)  Skaidrus skystis  
Išvaizda (tirpalas) permatomas 
pH prie (3%) 9.6 
Tankis @ 20C 1.082 
Korozijos testas IP287 3% 
Refraktometro faktorius 2.3 (skalės rodmuo x koeficientas = 

faktinė reikšmė) 
 
 

Vartotojo instrukcija 
 
Q8 Berlioz XRS yra lengvai maišomas. Teisinga maišymo procedūra yra įpilti Q8 Berlioz XRS į vandenį ir maišyti. Šiai maišymo 
procedūrai rekomenduojamas automatinis dozatorius, kurį galima gauti paprašius. Rekomenduojami tirpalo koncentracijos 
stiprumai nurodyti žemiau. Daugiau patarimų galite gauti iš savo Q8 atstovo. Optimalus biologinis stabilumas gaunamas prie 3% 
arba didesnės koncentracijos. 

• Bendras šlifavimas –3.0 % 
• Plieno ir kitų kietųjų metalų  šlifavimas 3.0-4.0 % 
 

Siekiant išsaugoti šio produkto vientisumą statinės turi būti laikomos patalpoje. Apsaugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės 
spindulių. 
 
Sveikata ir sauga 
Prieš naudojimą perskaitykite Q8 produkto Saugos duomenų lapą. 
 
 
 
 

 


