
#321 MaxKool Ultra® & SS® er synte  ske mikroemulsioner  l 
metalbearbejdning af alle legeringer, fra aluminium  l støbejern. 
Avanceret højtryksteknologi skaber uovertruff en styrke og biosta-
bilitet, selv under meget vanskelige forarbejdningsprocesser.

HØJTRYKSFORSTÆRKET
MaxKool er en metalbearbejdnings-
væske, der kan øge produk  ons- og 
afviklingshas  ghed, sam  dig med 
at overfl adekvaliteten opretholdes. 
Desuden  lbydes en reducering af 
værktøjsslitage gældende for alle typer 
metalbearbejdning

KRAFTIG SMØREFILM
Når MaxKool kommer i kontakt med 
den varme grænsefl ade mellem emne 
og værktøj, ak  veres det overfl adeak-
 ve middel Micron Moly®, en fl ydende 

type molybdændisulfi d der behandler 
metalfl ader og opbygger et glat, tæt 
og meget kra  igt fastsmøremiddel der 
kan modstå tryk op  l 35.000 kg / cm2 
samt besky  er og smører i perioder, 
hvor smørefi lmen er minimal eller ikke 
eksisterende.

ØGET AFVIKLING
Molybdændisulfi d i skærevæsker re-
ducerer betragteligt frik  on, slitage og 
temperatur i skæreværktøj og med-
fører sam  dig at omdrejnings-, fræs-
nings-, savnings og fremføringshas  g-
heder kan øges, med bibeholdelse af 
en høj overfl adefi nish.

RENE MASKINER
MaxKool indeholder kompleksdan-
nende addi  ver, der bekæmper jern, 
calcium og magnesiumioner i hårdt 
vand op  l 400 ppm. De  e forhindrer 
dannelse af sæbe og harpiks og holder 
maskiner rene og friske.

FINDES I TO VERSIONER
• MaxKool SS er  l lavtrykssystemer  
• MaxKool Ultra  l højtryks-

systemer indeholder en eks-
tra kra  ig skumningsdæmper.                                    

FORDELE: 
• Fremragende køling og smøring
• Ekstreme højtryksegenskaber
• Trykforstærket med Micron 

Moly® 
• Til høj has  ghed og afvikling
• Reduceret værktøjstemperatur
• Til lav- og højtrykssystemer
• Overlegen korrosionsbesky  else
• Fremragende maskinrenhed
• Besky  er mod harskning og lugt
• Meget lavskumning
• Lang  dsholdbar
• Operatørvenlig
• Mild lugt
• Transparent emulsion
• Indeholder ikke svovl, klor,  

nitriter, fenoler, dietanolamin 
(DEA) eller tungmetaller. 

ANVENDELSESOMRÅDER:
Slibning . Fræsning . Gevindskæring 
. Savning . Rømning. 

DOSERING:  2,5 - 8 % 
Kontroller pH-værdi regelmæssigt, 
holdes indenfor pH 8,5 - 9,5.
OBS! Ultra Kool skal  lføjes i vand 
og IKKE i omvendt rækkefølge.

Grøn
2,5 - 8 % - (1:40-1:12)
208L, 20L, 4L
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