
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
SERVOL 108

СИНТЕТИЧНА, ЕМУЛГИРУЕМА, БИОСТАТИЧНА ТЕЧНОСТ

SERVOL 108 е синтетична разтворима течност специално създадено за шлифоване на стомана и на
стоманени отливки и закаляващи операции с неваровита вода, където се изисква качествен
завършек на обработваната повърхност.

ПРЕДИМСТВА И СВОЙСТВА:

Благодарение на своята биостатична характеристика SERVOL108 осигурява продължителен живот
на емулсиите в машините, както и намаляване на разходите в сравнение с конвенционалните
емулсии.

SERVOL 108 е специален продукт, който се използва с неваровита вода, в случвайте при които
разбъркването предизвиква образуването на пяна, SERVOL 108 не се разпенва.

SERVOL 108 съдържа специфични добавки, който предават на частите изключителен завършек.

SERVOL 108 има голямо предимство, защото не съдържа съединения и елементи вредни за
здравето и околната среда като:  нитрити,  феноли,  хлор,  сяра,  тежки елементи,  PTBB,  минерални
биоциди и други. Компонентите на SERVOL 108 са подбрани така, че да се получи подходящ
продукт, който да е безопасен при контакт с кожата.

Благодарение на специалната си формулировка и добавки, SERVOL 108 демонстрира отлична
ефективност при операциите на рязане и завършващо шлифоване.

След използвано на SERVOL 108  и в последствие замърсяването и с хидравлични или смазочни
масла и бактерии, тя може да бъде ултра филтрувана чрез специална система. След тази процедура
продуктът в е перфектно състояние  и може да бъде нанесен отново в машината.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За да се подготвят емулсиите на SERVOL 108 е необходимо да се използва питейна вода с
максимална варовитост 30⁰HF (300 ppm калциев карбонат) и съдържанието на хлор не трябва да
надвишава 200 ppm.

За да се получи добра емулсия, се препоръчва да се добави SERVOL 108 КЪМ ПОДГОТВЕНИЯ
ОБЕМА НА ВОДАТА и да се разбърка. НИКОГА НЕ СИПВАЙТЕ ВОДА ВЪРХУ SERVOL 108.



Обичайните работни концентрации от 2 и 6% ще зависят от варовитостта на водата, материалът,
който трябва да се обработи и операциите.  При нужда  може да получите информация за всеки
отделен случай от нашия технически екип.

Препоръчва се да се започне с минимално 4% концентрат, за да се засилят бартириостатичната и
антикорозионна сила на разтвора в първите часове на действието му.

Норми за работни смесвания :

ВАРОВИТОСТ
НА ВОДАТА

⁰HF
Шлифоване % Струговане % Пробиване % Фрезоване % Рязане%

0- 10
1- 30

2- 3
3- 4

5 - 6
6

5 – 6
6

5
5 -6

5
5 - 6

ВНИМАНИЕ:

Когато емулсия на SERVOL 108 се добави за първи път в машина, която е работила с друг продукт,
по-добре е да се продължи с другия продукт, по-удобно е да се нанесе след процес на почистване
и дезинфекция. Тази процедура е изключително важна когато употребяваната емулсия има
ферментационни проблеми.

За всеки процес на почистване ние препоръчваме употребата на специфичен продукт като нашия
DESENGRAS HDK（разводнен）и по нататъшно измиване.

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Външен вид на концентрата Бистра жълта течност
Естество на маслото Синтетично
Вид на емулсията Прозрачна течност
Корозия хартия - 2% във вода 5° HF (50 ppm) 0
Корозия хартия - 3% във вода 20°HF(30 ppm) 0
Съдържание Нитрат Не
Съдържание хлор Не
Фактор рефрактомер 2,15

СПЕЦИФИЧНИХАРАКТЕРИСТИКИ:
ph 5% дестилирана вода (.BM-19.09) 9,2 / 9,6
Корозия хартия - 2,5% във вода 10°HF (.BM-18.02 ) Max. 1
Пяна (3% - 5° HF/50 ppm) .(BM-40.06) Max. 1 mn.

Опаковки:варел 200кг
Срок на годност: 4 години в оригинална опаковкиа

Дистрибутор: К-я „Фармко”, Пловдив ул.”Мечников” №4, т. 032.640078, ф. 032.640080
Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530; www.pharmcobg.com,
www.pharmco-shop.com
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