
 

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                                                    
SERVOL-2 

БИОСТАТИЧНА, МНОГОФУНКЦИОНАЛНА, С EP СВОЙСТВА, ЛЕСНО ЕМУЛГИРУЕМА 

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ 

SERVOL-2 е биостатично емулгируемо смазочно–охлаждащо масло за изграждането на 
прозрачни и стабилни микроемулсии за обработване на неръждаема стомана, цветни 
метали и алуминий при операции с високо натоварване.   

ПРЕДИМСТВА И СВОЙСТВА: 

SERVOL-2 е течност съставена от синтетични естери с висок смазочен капацитет, 
осигуряващи отлично смазване на частите за които е предназначена. Тя охлажда и 
намалява топлината създадена от голямото натоварване и плъзгане, постигайки 
значително намаляване в износването на режещите инструменти и значително 
подобрение на обработването на металните повърхности.   

Благодарение на своите биостатични свойства SERVOL ще осигури продължителен живот 
на емулсиите в машината и икономии, в сравнение с конвенционалните емулсии.   

Високият антикокорозионен капацитет на SERVOL емулсиите позволява използването на 
ниски концентрации дори при варовитост на водата до 100° HF (1000 ppm CaCO3) и 
максимално съдържание на хлориди от 800 ppm. 

Емулсиите на SERVOL-2 са практически прозрачни в следствие на много малкия размер 

на мицелите или синтетичните капки масло съставящи дисперсната фаза на емулсията, 
правейки по-лесно наблюдаването на площта за рязане (обработка) по време на 
механичните операции.   

Ниското pH на SERVOL се счита като добра възможност  за избягване на проблемите с 

кожата, които могат да се породят в следствие на продължителната употреба на алкални 
продукти. Благодарение на своята формулировка и ниска алкалност SERVOL успява да 
избегне и въздействието на емулсиите върху боята на машината.  

SERVOL-2 е многофункционален продукт предназначен за използване в операциите с 

машинни инструменти (струговане, финишно шлифоване, фрезоване, пробиване, наряз-
ване, точкуване, коригиране (със свредел) и т.н.) и позволява използването на един 
продукт в различни концентрации за всяка операция.   

 



 

 

Основното предимство на SERVOL е липсата на съединения и елементи опасни за здравето 
и околната среда като нитрати, феноли, хлор, минерално масло, вторични амини и 
бактерициди между другото. Тя отговаря на Европейските директиви, защото е съставена от 
не токсични вещества, които лесно могат да се изхвърлят с отпадните води и могат също да 
бъдат филтрувани с ултрафилтруваща система. След като бъде използвана (и заразена с 
хидравлични и смазочни масла, бактерии и др) емулсията ще се разпадне давайки 
оптимални резултати по тестовете ХПК (химическа потребност от кислород) и БПК 
(биологична потребност от кислород да бъдат третирани и по-нататъшнта обработка на 

отпадъчните води. 

УПОТРЕБА: 

За да се подготвят емулсиите SERVOL-2 е по-добре да се използва питейна вода с твърдост 
между 300 HF и 900 HF (300 и 900 ppm CaCO3 ) варовитостта и съдържанието на хлориди не 
трябва да надвишават 800 ppm. 

За получаването на добра емулсия се препоръчва да се добави SERVOL към вода-
та и да се разбърка. НИКОГА НЕ СИПВАЙТЕ ВОДА ВЪРХУ SERVOL-2. Обичайните 
работни концентрации от 2 до 8% 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 3,5% концентрат, за да се засилят 

бактериостатичната и антикорозионна сила на разтвора в първите часове на действието 

му. 

Норми за работни смесвания : 

 

ВАРОВИТОСТ 
НА ВОДАТА 

% на концентрат / Операции 

ppm CaCO3 шлифоване струговане фрезоване нарязване коригиране пробиване 

300 - 500 2-3 4-5 4-5 5-7 8-10 5-6 

500 - 750 3-4 4-5 5-6 6-7 8-10 5-6 

750 - 1000 4-5 5-6 5-6 7 8-10 5-6 
 

ВНИМАНИЕ: 

Когато емулсия SERVOL-2 се добавя за първи път в машина, която е работила с друг продукт, 
по-добре е да се нанесе след процес на почистване и дезинфекция. Тази процедура е изклю-
чително важна когато употребяваната емулсия има проблеми с бактериално замърсяване 
(течността ферментира).   



 

 

За всеки процес на почистване ние препоръчваме употребата на специфичен продукт като 
нашия ADITIVO LIMPIADOR добавен в използвания разтвор в 1% отношение в последствие 
рециркулиран през 6 до 8 часа с последващо разтоварване и измиване.                              

СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

Външен вид                                        M014.00 Бистра течност 

pH при 5% във вода 1000 HF        M019.32 9,3 - 9,7 

Пяна при 5% 100 ppm                    M040.08 max.3' без сапун 

Корозия хартия 5 % 1000 ppm      IP-287         max. 1 

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

Вид емулсия Прозрачна, опалесцираща микроемулсия 

Характер биостатичен 
Корозия Хърбърт при 6 % във вода 1000 
ppm 0/0-0 

Корозия на алуминий (5% вода)  без петна 

Reitchert тест при 5%  18 mm2 

Съдържание нитрит free 

Съдържание хлор free 

Рефрактометър фактор 1,52 

 
Опаковки: туби 5л и варели от по 200 кг   

 
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 
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