
 

Product Data 
 
 
 
Alusol B 
 
 
Charakteristika: 
Emulgační olej. Koncentrát. Vodou mísitelná chladicí a mazací kapalina, obsahující ropné 
oleje. 
 
Použití: 
Bezpečné obrábění především hliníkových slitin, barevných kovů a oceli. Vhodná pro běžné 
(soustružení, vrtání, frézování) i obtížné (protahování, hluboké vrtání, řezání závitů, apod.) 
obrábění. 
 
Doporučená koncentrace: 
běžné obrábění  5-7 % 
obtížné obrábění  8-12 % 
 
Vlastnosti emulze: 
• dlouhá životnost a stabilní hodnota pH 
• bezpečné zvládnutí obtížných podmínek obrábění 
• zaručená ochrana proti korozi, emulze obsahuje inhibitory pro barevné kovy 
• vynikající vyplachovací vlastnosti a dobrá schopnost vynášet nečistoty 
• dobrá filtrovatelnost 
• při dodržení doporučených koncentrací nízká pěnivost 
• neagresivní vůči pokožce, bez zápachu 
• nenapadá nátěry strojů (dle předpisu VDI 3035) 
• odpovídá TRGS 611 
 
Technické parametry: 
Koncentrát: 
vzhled  hnědá barva 
viskozita při 20 °C [mm2/s]  200 ISO DIN 51 562 
hustota při 15 °C [kg/m3]  950 DIN 51 757 
podíl minerálního oleje  [%] 45 DIN 51 417 
Emulze: 
vzhled   mléčně bílá 
hodnota pH 3% emulze   8,8 DIN 51 361 
protikorozní ochrana    DIN 51 360/2 
 5% emulze =známka 0 (bez koroze) 
koeficient refraktometru   1 
koeficient Castrol minilab 1,32 
 
Castrol Alusol B neobsahuje žádné dusitany, PTBB, PCB ani PCT, a je proto hodnocen jako zvláště vhodný 
produkt z hlediska pracovních podmínek a životního prostředí. 
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V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat 
změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. 
Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. 
Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku 
vzhledem bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena. 
 
Castrol Lubricants (CR), s.r.o., Industrial Lubricants & Services, V Parku 2294/2, 148 00 Praha 4 
telefon : 296 770 611, fax : 296 770 304, E-mail: info.cz@castrol.com 
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