
MOL Formoil FL 21
formaleválasztó olaj

A MOL Formoil FL 21 magasan finomított ásványolajat és speciális, a leválasztást hatékonyan elősegítő adalékokat
tartalmazó formaleválasztási segédanyag.
Megakadályozza a sablon és a termék összetapadását, az acélsablonoknak két kezelés között átmeneti
korrózióvédelmet nyújt.
Alkalmazható az általánosan elterjedt zsaluzási eljárásoknál acél, alumínium, fa, stb. zsaluanyagok kenésére. 
A sablonra való felhordás szórással a leggazdaságosabb, de hengerrel, ecseteléssel is megvalósítható. Kül- és
beltéren egyaránt használható.

Alkalmazási terület

Eternit lemezek gyártása

Sík felületű betonelemek

Tűzálló termékek gyártása

Burkolólapok gyártása

Ipari felhasználásra szánt

Eternit lemezek gyártása

Sík felületű betonelemek

Tűzálló termékek gyártása

Burkolólapok gyártása

Ipari felhasználásra szánt

Tulajdonságok és előnyök

Alkalmazás-specifikus összetételMegakadályozza a formázott anyag formába való beragadását
Gyors és könnyű kizsaluzás a sarkok, élek károsodása nélkül
Felületi hibáktól, egyenetlenségektől, olajfoltoktól mentes formázott
anyag

Megakadályozza a formázott anyag formába való beragadását
Gyors és könnyű kizsaluzás a sarkok, élek károsodása nélkül
Felületi hibáktól, egyenetlenségektől, olajfoltoktól mentes formázott
anyag

Alkalmazás-specifikus összetétel

Könnyű felhordhatóságA sablonra való felhordás szórással, hengerrel és ecsettel is
megvalósítható

A sablonra való felhordás szórással, hengerrel és ecsettel is
megvalósítható

Könnyű felhordhatóság

Jó folyási tulajdonságKül- és beltéren egyaránt használhatóKül- és beltéren egyaránt használhatóJó folyási tulajdonság

Jó korrózióvédő hatásMegakadályozza a sablonelemek rozsdásodását, növeli azok
élettartamát

Megakadályozza a sablonelemek rozsdásodását, növeli azok
élettartamát

Jó korrózióvédő hatás

Gazdaságos felhasználásA felhordási technológiától és a zsalu anyagától függően a fajlagos
kenőanyag igény: 50-80 m2/kg.

A felhordási technológiától és a zsalu anyagától függően a fajlagos
kenőanyag igény: 50-80 m2/kg.

Gazdaságos felhasználás

Specifikációk és jóváhagyások

ISO-L-BISO-L-B

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők Tipikus értékek

sárga, tisztaKülső

0,866Sűrűség 15°C-on [g/cm3]

7,1Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]

- 42Folyáspont [°C]

120Lobbanáspont (Cleveland) [°C]

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.
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MOL Formoil FL 21
formaleválasztó olaj

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben.
Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.
Óvjuk a közvetlen napfénytől.
A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és
környezetvédelmi előírásokat kell betartani.
További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.
Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap
 
Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101999

Cikkszámok és kiszerelési formák:
MOL Formoil FL 21 10LA 10L műanyag kanna13100424
MOL Formoil FL 21 170KG 216,5L fém hordó13100425
MOL Formoil FL 21 860KG IBC (csak rendelésre)13100423

Rendelésfelvétel:

Telefon:
Fax:
E-mail:

06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
06 (34) 380-010
kenoanyag@mol.hu
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