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COOL-OIL 
 
Vodou neředitelná chladicí kapalina na vřetena 
 

 

 
Popis 
 

COOL-OIL je vodou neředitelná chladicí kapalina 
na vřetena s vysokými frekvencemi založená na 
minerálním oleji. 
COOL-OIL na základě svého složení odvádí 
účinně teplo. 
COOL-OIL je chladicí kapalina s dlouhodobým 
působením na vřetena, neobsahuje aromáty a 
VOC a účinně chrání komponenty strojů před 
korozí. 
 
Výhody 
 

 Dobrá tepelná kapacita 

 Dobrá snášenlivost s materiály 

 Bez aromátů 

 Žádný nebezpečný produkt 

 Dlouhodobá ochrana proti korozi 

 Bezúdržbový 

 Vysoký bod vzplanutí 

 Neobsahuje VOC (Volatle Organic Com-
pounds – těkavé organicko-chemické slou-
čeniny) 

Oblast nasazení 
 

Přípravek COOL-OIL  je vhodný pro použití jako 
chladicí kapalina na vřetena s vysokou frekvencí, 
která jsou určena pro chlazení kapalinou. COOL-
OIL nevyžaduje žádnou speciální údržbu. 
 
 
Synergy projekt 

 

„Využít spolupráce a ve prospěch uživatele 
nechat působit na produkty“, to je zásada 
Synergy projektu firmy MOTOREX. Produkty, jež 
jsou ovlivňovány prostřednictvím poznatků ze 
vzniklé spolupráce mezi výrobci strojů a nářadí, 
uživateli a firmou MOTOREX, označuje 
MOTOREX jako tzv. Synergy projekty 
 
 
 
 
 
 

 
Technické údaje 
 

Vlastnosti Jednotka Zkouška podle Hodnoty 

Barva 
Hustota při 20°C 
Viskozita při 40°C 
Bod vzplanutí 
Součinitel odpařování 
Označení v EU 

 
g/ml 

mm
2
/s 

°C 
(Ether = 1) 

 

DIN ISO 2049 
ASTM D 4052 
DIN 51562-1 
DIN EN ISO 2592 
 

bezbarvý 
0,813 
2,1 
96,2 

    >500 
Xn R65 

 
Třída ohrožení vody: WGK 1 
Kód likvidace: VeVA / EWC 070 604 

 
Upozornění 
 
Při použití nových výrobků v moderních výrobních zařízeních vstupujeme společně na neznámou půdu. Přihlédneme-li k dosa-
vadním výsledkům, můžeme vycházet z toho, že snášenlivost produktu s materiály používanými v současné době ve strojíren-
ství je daná. Uživatelé a výrobci produktu ponesou vždy podle procesu stejnou měrou odpovědnost za použití a vhodnost pro-
duktu v systému výroby. Platí „Všeobecné prodejní a dodací podmínky „ společnosti MOTOREX AG LANGENTHAL, CH-4900 
Langenthal. 
 
    

 
Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu poznatků. Změny jsou vyhrazeny. Pro uvedené technické údaje platí měřící a výrobní tolerance obvyklé v oboru. 
K popsanému výrobku je k dispozici bezpečnostní list. 


