
 

Q8 Berlioz XMR 
 

Metalo pjovimo skystis 

 

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.  

 
 

Produkto aprašymas 

Q8 Berlioz XMR  pagamintas naudojant pažangiausias technologijas bei atsinaujinančias žaliavas. Produktas yra silpno kvapo,, 
turintis priedų , apsaugančių nuo korozijos tiek patį gaminį, tiek įrengimus. Q8 Berlioz XMR suteikia biocidinę apsaugą nuo 
bakterinių  ir grybelinių infekcijų.  
 

Paskirtis 
Q8 Berlioz XMR yra rekomenduojamas bendrai visoms lengvoms ir vidutinėms mechaninio apdirbimo operacijoms, ypač 
frezavimo, gręžimo, tekinimo, praplatinimo, pjovimas, plieno tempimo, spalvotųjų metalų ir aliuminio tipo medžiagoms. 
 Šis produktas suteikia puikią paviršiaus apdailą. 
 
 

Pagrindinės savybės ir privalumai 
o Sudėtyje nėra boro ir antrinių aminų 
o Naudojamos atsinaujinančių išteklių žaliavos 
o Nėra chlorintų parafinų 
o Atitinka TRGS 611 reikalavimus 
o Silpno kvapo 
o Apsaugo nuo rūdžių 
o Stabilus maišant su normaliu vandeniu 
o padeda išvengti lipnaus paviršiaus susidarymo ant įrengimų  
 

 

Vartotojimo instrukcija 
 

Q8 Berlioz XMR yra lengvai maišomas. Teisinga maišymo procedūra yra įpilti Q8 Berlioz XMR į vandenį ir maišyti. Šiai 

maišymo procedūrai rekomenduojamas automatinis dozatorius, kurį galima gauti paprašius. (Niekada nedėkite vandens į Q8 

Berlioz  XMR).  

Rekomenduojami tirpalo koncentracijos stiprumai nurodyti žemiau. Daugiau patarimų galite gauti iš savo Q8 atstovo. Optimalus 

biologinis stabilumas gaunamas prie 3% arba didesnės koncentracijos. 

 Bendras apdirbimas >5.0 % 

 Plieno ir kitų kietųjų metalų  šlifavimas 8.0-10.0 % 

Daugiau patarimų metal@Q8oils.com 

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 liepos15-v1 
 
 
 

Tipiniai patikrinimų duomenys 
 
Specifikacijos Metodai Vienetai  Tipinės reikšmės 

 

išvaizda (neskiestas)  permatomas - Gintaro 

Išvaizda (emulsija) permatomas - pieno 

pH prie (5%) emulsija  - 9.8 

Tankis 20 ºC  Kg/m³ 893 

Korozijos testas  IP 287 % 5%   lūžio taškas 

Refraktometro faktorius  - 0.9  
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