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COOL-X SERVICE 
 
Proplachovací kapalina do oběhových systémů obráběcích strojů 
 

 

 
Popis 
 
COOL-X SERVICE je hotový čisticí, dezinfekční a 
proplachovací prostředek k přímému použití do uza-
vřených oběhových systémů obráběcích strojů. Vyso-
ce účinná aditiva rozpouštějí nečistoty a dezinfikují 
oběhový systém.  
COOL-X SERVICE se snáší s veškerými materiály, 
které se běžně používají ve strojírenství, a kromě toho 
chrání kovy proti korozi. 
  
Výhody 
 
• hotový prostředek k okamžitému použití 
• rozpouští nečistoty 
• dezinfikuje 
• snáší se s veškerými materiály, běžně používa-

nými ve strojírenství 
• chrání proti korozi 
 
 
 
 
 

 
Použití 
 
MOTOREX COOL-X SERVICE se hodí zvláště na 
proplachování oběhových systémů před prvním uve-
dením do provozu nebo při provádění revizí a oprav. 
 
Instrukce k použití 
 
COOL-X SERVICE se může používat vícekrát. 
V případě několikanásobného použití doporučujeme 
nechat provést periodické kontroly kapaliny v naší 
laboratoři. 
Na skladování používejte čistou uzavřenou nádobu. 
Skladujte za stabilních teplot, nevystavujte přímému 
slunečnímu záření. 

Technická data 
 
vlastnosti jednotka zkouška podle hodnoty 
barva 
hustota při 20°C 
hodnota pH 
bod tuhnutí 
teplota vzplanutí 
 

 
g/ml 

 
ºC 
ºC 
 

DIN ISO 2049 
ASTM D 4052 
DIN 51785 
ASTM D 5950 
DIN EN ISO 2592 
 

zelená fluorescenční 
1,01 
9,2 
-9 
neužívá se 

 
třída ohrožení vod: WGK 1 
kód likvidace: VeVA / EWC 120109 
 
Upozornění: 
Při použití nejnovějších výrobků v moderních výrobních zařízeních vstupujeme společně na neznámou půdu. Přihlédneme-li k dosavadním výsledkům, můžeme 
vycházet z toho, že snášenlivost kapaliny s materiály, používanými v dnešní době ve strojírenství, je dobrá. Uživatelé a výrobci ponesou podle daných procesů 
stejnou měrou odpovědnost za použití a vhodnost kapaliny do systému výroby. Vždy budou platit „všeobecné prodejní a dodací podmínky“ společnosti MOTOREX 
AG LANGENTHAL, CH-4900 Langenthal. 
  
    
Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu poznatků. Změny zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické údaje platí měřicí a výrobní tolerance 
obvyklé v oboru. K popsanému výrobku je k dispozici bezpečnostní list. 
 
 
 


