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PRISTA® EMULSOL AB 
 

 

METAL İŞLEME YAĞLARI 

Açıklama ve Uygulama 
Prista® Emulsol AB, suyla karıştırıldığında sütsü bir emülsiyon oluşturan oldukça kaliteli madeni yağ 
bazlı bir metal işleme yağıdır.  Çok iyi yağlama ve emülsiyon kararlılığı ile bakteri oluşumuna karşı direnç 
sağlayan ve iş aletleri ile işlenen parçaları korozyona ve aşınmaya karşı mükemmel koruyan parafinik-naftenik tipi 
oldukça rafine edilmiş baz yağlardan ve katkılardan formüle edilmiştir. 
Prista® Emulsol AB, çeşitli demir içeren metallerin aşağıda belirtilen sökme ve kalıp işlemlerinde suda %5 yağ 
emülsiyonu olarak kullanılan bir biyokararlı metal işleme yağıdır: tornalama, frezeleme, delme, taşlama, döküm 
alma ve diş açma, oluk açma ve dişli kesme. Ayrıca, belli koşullarda demir dışı metallerin işlenmesi için de 
kullanılabilir. 

 

Yararları 
 Kesme aletleri için optimum soğutma ve yağlama 

sağlar 

 Sıradan madeni kesme yağından daha iyi 
korozyon koruması 

 Yağlama sistemini bakteri ve mantar oluşumuna 
karşı koruyarak uzun emülsiyon ömrü sunar 

 Geniş su sertlik aralıklı kararlı emülsiyonlar 
oluşturur 

 Klor, nitrit, fenol ve sekonder aminler ihtiva 
etmez 

Teknik Özellikler 

 

Tipik Karakteristikleri 

Parametre Test Yöntemi  Tipik Değer 

Konsantrasyon özellikleri 
- Görünüm 
- Kinematik Viskozite 40℃, mm2/s 
-  Yoğunluk 20°C, g/ml 

 
Görsel  

                         EN ISO 3104 
EN ISO 3675 

 

  Saydam, Kahverengi Yağ            
38 

0.891 
%5 su emülsiyon özellikleri: 
- рН 
- -Kararlılık, % 
- Köpürme, mm/s 
- Emülsiyonlaşma süresi, s 
- Demir içeren metal korozyonu 
- Bakır korozyonu 

 
ISO 4316 

BDS 14843 
BDS 14887 
BDS 15014 
BDS 14912 
BDS 14912 

 
9.2 

97 
5/0 
140 

                       Geçer 
                          Geçer 

Önemli not: Tipik veri değerleri bir spesifikasyonu teşkil etmez; mevcut üretim esaslı bir göstergedir ve izin verilebilir üretim toleranslarından 
etkilenebilir. Modifikasyon yapma hakkı saklıdır. 

 
 

Sağlık, Güvenlik ve Kullanım 
Mevcut ürün bilgileri esaslı olarak bu ürünün, amaçlanan uygulama için kullanıldığı takdirde sağlık açısından olumsuz 
bir etki yaratması beklenilmemektedir. 

Ürün MSDS’i, saklama ve raf ömrü için şartlar ve koşullar ile ilgili daha fazla bilgi için: www.prista-oil.com 

Yağ kapalı ve kuru ambarlarda saklanmalıdır. Kabı açtıktan sonra kapağını sıkıca kapatarak saklayın. 

 Water-Miscible MWF 

ISO 6743/7 ISO-L-MAВ 

BDS 14745 COT/ P-M/ E-2 
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Kutular 
20L, 210L, 1000L 
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