
                        ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik 
özelliklerini ve firmamıza ait muhtelif bilgilerini bölge temsilciliklerimizden öğrenebilirsiniz. Yukarıdaki 
özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir. 
 

 
BORON 100 

(BOR YAĞ) 
 

BORON 100 parafinik esaslı mineral baz yağlı ile üretilen su ile karıştırıldığında çok iyi emülsiyon 
veren, genel maksatlı, yüksek kaliteli metal işleme sıvısıdır. Soğutmanın yağlamadan daha iyi olduğu 
tüm tatbikatlarda su ile 1/20 oranında karıştırılarak kullanılan çok amaçlı işleme yağıdır.  
 
Kullanım Yerleri 
Torna, freze ve talaşlı imalat için kaydırma efekti fazla olan bu yağ aynı zamanda makine aksamını 
çok iyi bir şekilde pasa karşı korur. Demir ve demir harici metallerin işlenmesi dışında muhtelif deri 
tabaklama işlemlerinde, ateşe dayanıklı hidrolik yağ olarak elektro ark ocaklarında, anti-korozif 
maksatla da su devrelerinde kullanılabilir. 
 
Teknik Özellikleri 
• Bakteri önleyici kimyasallar ile emülsiyonun uzun ömürlü olmasını sağlar, 
• Emülsiyon stabilitesinin yüksek olmasından dolayı sert sularda dahi kolayca emülsiyon 
   yapar, 
• Mükemmel soğutma sağlar, 
• Metal yüzeylerin paslanmasına engel olur, 
• Kesici takımların ömrünü uzatır 
• Nitrit, nitrat ve fenol içermez. 
 
Tipik Özellikleri 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
Ambalaj Şekli 

16 kg  TENEKE 
180 kg  VARİL 

 
 
Depolama: Orijinal ambalajında, ağzı kapalı olarak 5  °C nın üstünde kapalı ve muhafazalı bir yerde depolanmalıdır. 
Uyarılar: Ciltle ve gözle teması engelleyiniz. Yağın kanalizasyona, kanallara ve nehirlere karışmasını kum, toprak veya uygun bir bariyerle 
engelleyin. Bu mümkün olmadığı halde yerel yönetimlere haber verin.   
Uyarılar ve Öneriler 
Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı 
toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda zorla 
kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda 
bulundurmayınız. 
Raf Ömrü: 
Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. 

 
 
 

Görünüş Sarı-berrak 
Emülsiyon %5  Süt emülsiyon – 24 saat tam homojen 
pH %5  -.9.5 ± 0.5 
Korozyon Testi %3 0/0 Geçer 

Yoğunluk 15 °C (g/ml) 0.920 

Alevlenme Noktası °C >100 

Solvent   Su ile her oranda karışabilir 


