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STABILIS 9220 
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА ТОНКОДИСПЕРСНА ЕМУЛЬСІЯ 

Тонкодисперсна емульсія 

ОПИС 
STABILIS 9220 – це водорозчинний концентрат мастильно-охолоджуючі рідини, 
спеціально розроблений для операцій механічної обробки, при яких вимагається високий 
охолоджуючий ефект. 

STABILIS 9220 рекомендується для механічної обробки чорних та кольорових металів, 
зокрема стандартного алюмінію. 

Основуючись на особливому хімічному складі, STABILIS 9220 можна розбавляти в м’якій 
та твердій воді. 

ПЕРЕВАГИ 
 Високі змащувальні та охолоджуючі властивості 
 Забезпечує оптимальну шорсткість та якість оброблювальної поверхні 
 Відмінна біологічна стабільність та стабільність при використанні 
 Високі протипінні властивості 
 Безпечно для оператора 
 Забезпечує чистоту робочої зони 

БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА ПРАЦІ 
 Не містить бактерициди, формальдегіди та формальдегід вивільняючих з’єднань 
 Не містить нітрити, глікольефіри і диетаноламіни, відсутні хлор і фосфорвмісні 

додатки 
 Безпечно для оператора: високі дерматологічні властивості та простота у 

використанні 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ТА КОНЦЕНТРАЦІЙ 
 Загальна механічна обробка алюмінію:                                          6-8% 
 Нарізання різьби мітчиком / різьбовим різцем / розгорткою:         6-12% 
 Загальна механічна обробка сталі:                                                  4-6% 
 Складна механічна обробка сталей:                                                6-12% 

 

Показник рефрактометра повинен множитись на коефіцієнт рефрактометра, щоб 
отримати дійсний показник концентрації. 

STABILIS 9220 може використовуватись для механічної обробки алюмінієвих і мідних 
сплавів. Проте, ми рекомендуємо перед використанням продукту провірити схильність 
сплаву до утворення плям. 

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДИНИЦІ МЕТОД STABILIS 9220 

Зовнішній вигляд   Жовтий рідкий 

Густина при 15°C кг/л ISO 12.185 0.996 

pH при концентрації 5%  NFT 60.193 9.0 

Поріг корозії  % IP 287 1 

Рекомендований діапазон твердості води  ppm  100 - 600 

Фактор рефрактометра    1.2 
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ІНСТРУКЦІЇ 
Перед першим заповненням системи, ретельно очистіть установку антисептиком, 
наприклад, Contram CB3. Злийте воду і промийте систему. 

Якщо система об’ємного змішування недоступна, повільно вливайте STABILIS 9220 в 
воду, безперервно помішуючи, задля досягнення правильного приготування емульсії. 

Задля забезпечення найкращої якості емульсії і максимізувати ефективність рідини, 
зверніться до Керівництва Good Practices Handbook - Metalworking Soluble Fluids. 

 

СЕРВІС ТА ОБЛАДНАННЯ 
На додаток до продуктового асортименту, група MotulTech надавати послуги та інструменти для технічного 
обслуговування та контролю мастильних матеріалів. Будь-ласка зверніться до Вашого технічного спеціаліста 
компанії Motul.  

 ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 
Інформація щодо здоров’я, безпеки та охорони навколишнього середовища вказані в паспорті безпеки для 
даного продукту. В паспорті вказана інформація щодо ризиків, засобів безпеки та правил надання 
невідкладної допомоги. В паспорті розписані усі процедури, які необхідно виконати у разі витоку засобу, його 
утилізації та впливу на навколишнє середовище. 

Наш продукт містить натуральні додатки, які можуть змінювати колір продукту, не змінюючи його 
експлуатаційні властивості. Специфікація продукту уточняється в момент замовлення та підпадають під 
загальні правила гарантії та продажу. Щоб забезпечити наших споживачів найкращими та 
високотехнологічними продуктами, вони можуть бути змінені без попереднього попередження. Паспорт 
безпеки знаходиться на сайті  www.motul.com 

 

http://www.motul.com/

