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HEXOL ULEI SOLUBIL GP XL 
ULEI SOLUBIL 

DESCRIERE PRODUS 
HEXOL  SOLUBIL GP XL ( extralife ) este un ulei solubil de calitate superioară, folosit la răcirea 
organelor de maşini-unelte şi semifabricatelor în timpul prelucrării grele în aliaje puternice. 
Poate fi folosit şi în alte situaţii unde este necesară utilizarea unei emulsii de răcire prin 
diluarea uleiului cu apă. 

CARACTERISTICI  
- îşi păstrează proprietaţile pe o perioadă îndelungată atât la depozitare cât şi în regim de   
  lucru  intens; 
- este perfect solubil în apă; 
- miscibilitate uşoară cu apa la temperatura camerei;  
- formează o emulsie stabilă timp îndelungat; 
- formulă făra clor, nitriţi şi fenoli; 
- asigură o răcire performantă şi constantă; 
- asigură protecţie superioară împotriva oxidarii şi coroziunii; 
- prelungeşte viaţa componentelor supuse uzurii, implicit reducând costurile de întreţinere. 
 

DOMENIU DE UTIL IZARE  
- se utilizează la operatiuni de tăiere și găurire la fontă și oțel. Are o foarte bună stabilitate  
  termica fapt ce-i conferă o foarte bună capacitate de evacuare a căldurii, protecţie  
  împotriva oxidarii şi coroziunii; 
- se utilizează diluat în proporţie de 5-20 % cu apă, funcţie de necesităţi. Prin folosirea acestui  
  ulei în compoziţia agentului de răcire se prelungeşte viaţa componentelor supuse uzurii. 
 

PROPRIETĂȚI  SPECIFICE  
Greutate specifică la 15°C [kg/m³] aprox.   905    
Vâscozitate cinematică la 40˚C [mm²/s]  43                    
Punct de inflamabilitate [˚C] min.     210               
Punct de curgere [˚C] max.     -15   
19:1 Emulsie în 24 ore  f. bună   
19:1 Emulsie într-o oră  f. bună   
Culoare  brună  

AMBALAJ  

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 


