VARNOST.
UČINKOVITOST.
DALJŠA
ŽIVLJENSKA DOBA.
Izredno učinkovita Hladilno Mazalna Sredstva
z mnogo boljšimi karakteristikami kot
standardna* - brez bora ali formaldehida***

Po vsem svetu vodilni proizvajalci uživajo v stabilnih
mehanskih pogojih in pH nivojih in ob zmanjšani porabi
aditivov dosegajo tudi velika znižanja proizvodnih
stroškov.

Po izkušnjah uporabnikov
Castrol XBB tehnologije,
so porabo aditivov, ki
ohranjajo stabilnost hladilno
mazalnega sredstva zniža za

90%

* dokazano z labaratorijskimi testi in izkušnje uporabnikov
** izkušnje uporabnikov XBB tehnologije
*** možne sledi bora ali formaldehida

**

SPOZNAJTE XBB: TEHNOLOGIJA,
KJER POZABITE NA KOMPROMISE
XBB tehnologija bazira na formulaciji, ki brez uporabe bora ali drugih biocidov**, Hladilno
Mazalnemu Sredstvu zagotavlja dolgo življensko dobo. V svetovnem merilu, je XBB tehnologija
sinonim za zmanjšanje porabe servisnih aditivov, samega dolivanja in s tem borbe s stalnimi
kompromisi med produktivnostjo, skrbjo za okolje in uporabnika, ter s tem povezanimi stroški.

DOLGA ŽIVLJENSKA DOBA - BREZ UPORABE SERVISNIH ADITIVOV
Vsak uporabnik Hladilno Mazalnih sredstev pozna problem neprijetnega vonja, ki je posledica
okužbe z bakterijami in gobami/kvasovkami - ampak to je le eden od problemov. Prisotnost
mikrobov ima za posledico znižanje pH vrednosti, oslabitve alkalne rezerve, nestabilnost Hladilno
Mazalnega Sredstva ter s tem povezan padec kvalitete obdelave.
Klasična Hladilno Mazalna Sredstva za normalno delovanje potrebujejo stalen nadzor in servisiranje
- običajno z dodajanjem servisnih aditivov (biocidi, pH aditivi...). Takšen način servisiranja je
neracionalen tako z vidika porabe časa in sredstev za additive. Morda je to v začetku videti
nepomemben strošek. Ko pa Hladilno Mazalno Sredstvo začne povzročati težave povezane z
stabilnostjo, ter posledično vplivom na okolje in uporabnika, stroški začnejo zelo hitro naraščati. To
je zadnji trenutek, da se odločimo za boljšo rešitev.

STABILEN PH ZAGOTAVLJA STABILNO KVALITETO
Klasična Hladilno Mazalna Sredstva, za stabilno delovanje, potrebujejo minimalno pH vrednost
okrog 8,9; kisline zaradi degradacije in onesnaženost z odrezki znižujejo stabilnost in vodijo v
korozijo izdlekov, orodja, stroja ter posledično porušijo rezultate proizvodnje. V izogib temu, je pri
klasičnih Hladilno Mazalnih Sredstvih potreben stalen nadzor koncentracije, pH in bakteriološke
okuženosti, ter stalna korekcija le teh z pomočjo servisnih aditivov. XBB tehnologija vam zagotavlja
brezskrben proizvodnj proces in to na dolgi rok!

Castrol Alusol in Castrol Hysol XBB tehnologija nevtralizira do 44% več kislin
kot klasična Hladilno Mazalna Sredstva* - Hladilno Mazalno Sredstvo ohranja
stalne parametre, s čimer zagotavlja dolgoročno stabilen proizvodni proces.

* dokazano z labaratorijskimi testi in izkušnje uporabnikov
** možne sledi bora ali formaldehida

PRIDOBITE NA VARNOSTI
Če še uporabljate servisne aditive in Hladilno
Mazalna Sredstva z vsebnostjo bora in
formaldehidov**, potem boste morali to v
kratkem spremeniti, kajti v veljavo stopa nova
CLP direktiva, ki bo uporabo le teh omejila ali
popolnoma prepovedala
Castrol XBB bazira na tehnologiji brez bora in
formaldehidov, s čimer namenja posebno skrb
uporabnikom in ob enem presega zahteve
prihajajočih direktiv, znižanje stroškov - tako
danes kot jutri.

STABILEN PROIZVODNI
PROCES - VEČJI EFEKT NA
DOLGI ROK
Castrol Alusol XBB in Hysol XBB tehnologija
bazira na dvojnem delovanju Ph inhibitorjev,
kar preprečuje padec pH. Rezultira se z boljšo
in stabilnejšo obdelavo, kot je obdelava z
klasičnimi Hladilno Mazalnimi Sredstvi* zagotavlja kvaliteto obdelave in zniževanje
stroškov.
—— Znižuje ali izniči stroške servisnih dejavnosti
—— Presega pričakovanja življenske dobe in to
brez bora in formaldehida**
—— Zvišuje proizvodne rezultate, znižuje stroške
povezane z porabo orodja, srevisnih delov...
—— Podaljšuje življensko dobo Hladilno
Mazalnega Sredstva in znižuje potrebo po
neplaniranem vzdževanju

Najpomembnejše je da uporabnik uživa v konstantnih in stabilnih proizvodnih procesih - aktivnosti in čas porabljen za vzdrževanje klasičnih Hladilno
Mazalnih Sredstev raje usmerite v vašo osnovno dejavnostjo.

Hladilno Mazalna Sredstva z XBB tehnologijo, formulirana
brez bora ali formaldehida, zagotavljajo daljšo življensko
dobo fluida.
* dokazano z labaratorijskimi testi in izkušnje uporabnikov
** možne sledi bora ali formaldehida

BREZ PENJENJA TUDI PRI UPORABI
MEHKE VODE
Če se vam pri obdelavi pojavlja pena, obdelava ni
optimalna. Prekomerno penjenje ima lahko za posledico
tudi prekinitev proizvodnega procesa. In v področjih z
mehko vodo, je to dokaj pogost pojav - do sedaj.
Tako Castro Alusol SL 61 XBB, kot Hysol SL 36 XBB
sta formulirana za uporabo mehke vode, kot so npr
Skandinavija, Japonska in Južna Amerika. Tako področje
je tudi v Sloveniji. Posebna formulacija zagotavlja
nemoten delovni proces tudi v regijah, kjer voda vsebuje
nizko vsebnost mineralov.

RAZNOVRSTNA UPORABA Z
RAZLIČNO TRDOTO VODE
Castrol Hysol SL 35 XBB in Castrol Alusol SL 51 XBB sta
proizvoda, po katerih že segajo proizvodna podjetja,
ki kvaliteti, varnosti, produktivnosti in stroškom
namenjajo vso pozornost.
Poleg že omenjenih, smo tržišču ponudili še
Castro Hysol SL 36 XBB in Alusol SL 61 XBB, ki sta
posebej primerna za obdelavo različnih jeklenih
zlitin, pri čemer se uporablja mehka voda - torej je
zniževanje stroškov , sedaj lažje kot kdajkoli prej.

“Tako Castrol Alusol SL 61 XBB, kot

KLJUČNE PREDNOSTI

Hysol SL 36 XBB sta formulirana za
uporabo mehke vode, kot so npr
Skandinavija, Japonska in Južna

ZA UPORABO
MEHKE VODE

DOLGA
ŽIVLJENSKA DOBA

VIŠJA STOPNJA
MAZANJA

Amerika. Tako področje imamo tudi v
Sloveniji.

IZBERITE SVOJO MAJPRIMERNEJŠO
HLADILNO MAZALNO SREDSTVO
Castrol XBB serija je ponujena uporabniku, da z proizvodi baziranimi na inovativnem razvoju
specifičnih aditivov, v primerjavi z klasičnimi formulacijami preseže pričakovanja uporabnikov.
Castrol XBB serija je bila razvita, z namenom ohranjanja življenskega okolja in mikroklime
uporabnika, ter da preseže zakonske zahteve. Z uporabo Castrol XBB tehnologije uporabniki
bistveno znižate stroške uporabe, brez da bi bistveno spreminjali utečen sistem dela z Hladilno
Mazalnim Sredstvom.
V spodnji tabeli so predstavljeni proizvodi in njihov namen uporabe .

CASTROL ALUSOL IN CASTROL HYSOL XBB
siva litina

nizko legirano
jeklo

visoko legirano
jeklo

aluminij

Castrol Alusol SL 61 XBB

•

• •

•

• •

Castrol Alusol SL 51 XBB

•

• •

•

• •

Castrol Hysol SL 45 XBB

•

• •

•

• •

Castrol Hysol SL 37 XBB

•

• •

• •

• •

Castrol Hysol SL 36 XBB

• •

• •

•

•

Castrol Hysol SL 35 XBB

• •

•

• • Priporočena uporaba

• Pogojna uporaba

Vsak Castrol XBB proizvod je bil razvit z namenom, da pokrije čim večji
spekter potreb uporabnika. Za pomoč pri izbiri za vas najprimernejšega
proizvoda, se pogovorite s predstavniki ABC Maziva d.o.o.

* dokazano z labaratorijskimi testi in izkušnje uporabnikov

CASTROL ALUSOL SL 61 XBB
Castrol Alusol 61 XBB je proizvod, idealen tako za obdelavo aluminija kot tudi za nizko legirana
jekla. Namenjen tako za uporabo v posameznih strojih, kot tudi za centralne sisteme. Za
uporabo tako mehke kot trde vode.

CASTROL ALUSOL SL 51 XBB
Castrol Alusol SL 51 XBB dokazano ohranja stabilen pH***. Namenjen širokemu spektru
obdelav, predvsem za zahtevnejše Al zlitine. Formuliran za izredno dolgo življensko dobo
in izredno kvaliteto obdelave, ki mnogo presega klasična Hladilno Mazalna Sredstva in
pričakovanja uporabnikov. In to z minimalno ali brez uporabe servisnih aditivov.

CASTROL HYSOL SL 45 XBB
Castrol Hysol SL 45 XBB je proizvod, posebej namenjen za aeronavtično industrijo. Izjemni
rezultati pri obdelavi titana, aluminija in nizko legiranih jekel. Odobren s strani vodilnih
svetovnih proizvajalcev, brez bora in formaldehida**, pomeni, da uporabniku ni potrebno
sklepati kompromisa med varnostjo in kvaliteto obdelave.

CASTROL HYSOL SL 37 XBB
Castrol Hysol SL 37 XBB je proizvod, ki je dejansko namenjen uporabnikom, ki obdelujejo zelo
širok spekter materialov in imajo željo po čim bolj univerzalnem Hladilno Mazalnem Sredstvu.
izredno primeren za Inconel, Al, različne zlitine jekla in titana in vse to z uporabo mehke ali trde
vode.

CASTROL HYSOL SL 36 XBB
Castrol Hysol SL 36 XBB je namenjen za obdelavo Fe zlitin. Ne vsebuje bora in formaldehida.
Po izkušnjah iz prakse, najboljše rezultate pokaže pri obdelavi sive litine in nizko legiranih jekel,
prav tako pa se odlični rezultati pri obdelavi aluminija. Stabilnost pH ohranja tako v posameznih
strojih, kot tudi v centralnih sistemih. Posebej priporočena uporaba z mehko vodo.

CASTROL HYSOL SL 35 XBB
Castrol Hysol SL 35 XBB, je polsintetično Hladilno Mazalno Sredstvo, brez bora in
formaldehida**, idealno za brušenje in mehansko obdelavo nizko legiranih jekel in sive litine.
Zahvaljujoč stabilnemu pH-ju, uporabniku nudi dolgo življensko dobo tako v posemeznih
strojih, kot tudi v centralnih sistemih .

* dokazano z labaratorijskimi testi in izkušnje uporabnikov
** možne sledi bora ali formaldehida
*** po podatkih uporabnikov XBB proizvodov

CASTROL ALUSOL SL 61 XBB:

POZABITE NA PREKINITVE DELOVNEGA
PROCESA ZARADI TEŽAV Z HLADILNO
MAZALNIM SREDSTVOM
Castrol Alusol SL 61 XBB je nadgrajena
formulacija Alusol-a SL 51 XBB. Širok spekter
različnih materialov in mehka voda so pravi izziv
za Alusol SL 61 XBB.
Castrolova unikatna formulacija brez bora in
formaldehida**, je garancija za stabilen pH
(neutralizira do 44% več kislin**), kar
Alusol SL 61 XBB tudi nudi.

Je idealen proizvod za obdelavo aluminija.
Kljub izredni sposobnosti mazanja, zagotavlja
krajše obdelovalne čase ter nemastno in
kvalitetno obdelano površino. Zagotavlja tudi
nižje delovne koncentracije in s tem povezano
racionalizacijo stroškov.
Zagotovljamo manj vzdrževanja, nižje stroške
in prijaznejše delovno okolje in to brez
kompromisov do kvalitete obdelave.

* dokazano z labaratorijskimi testi in izkušnje uporabnikov
** možne sledi bora ali formaldehida
*** po podatkih uporabnikov XBB proizvodov

KAKOVOST NA DOLGI ROK:
Castrol Alusol SL 61 XBB se v primerjavi s
klasičnimi proizvodi *, odlikuje po mnogo
daljši življenski dobi. Inovativna formulacija
zagotavlja stabilen pH in odpornost na
mikroorganizme. To pomeni minimalno ali
sploh nobene potrebe po dodajanju biocidov,
boljši rezultati obdelave in s tem zmanjšanje
stroškov proizvodnje.

DVIGNIMO PRODUKTIVNOST:
Prednost kvalitetnega Hladilno Mazalnega
Sredstva se meri po številu zastojev, kvaliteti
obdelave,... oziroma stroških, ki so povezani
s tem. Mnogo proizvodov za svoje normalno
delovanje potrebuje stalno dodajanje servisnih
aditivov. To vsekakor ne velja za Alusol SL 61
XBB, saj je njegova življenska doba v primerjavi
z klasičnimi proizvodi***, mnogo daljša. To se
ne odraža le na konstantnih delovnih pogojih
stroja, ampak se to rezultira tudi dobrih
delovnih pogojih uporabnik .

PREIZKUSITE PRECIZNOST OBDELAVE
Castrol Alusol SL 61 XBB zagotavlja daljšo življensko dobo , ohranja rezilni rob in pomaga, da se na
njem ne ustvarjajo nalepki, Vse to pa rezultira v čisto in gladko površino. Izredna “moč” mazanja,
zagotavlja kontinuiran proces odstranjevanja odrezka in stabilen pH. Zagotovo to vodi v manjši
izmet, manjšo porabo orodja in povečanju kvalitete proizvodnje.

KAJ PRAVIJO UPORABNIKI
S Castrol Alusol SL 51 XBB, predhodnikom
Castrol Alusol SL 61 XBB,
je Evropska avtomobilska tovarna uspela:
—— Prihraniti 11 ton baktericida
—— Prihraniti 1.8 tone fungicida
—— Znižati porabo maziv za 34%

Dokazano deluje

44% dlje.

Z laboratorijskimi testi je bilo dokazano, da življenska
doba Alusol SL 45 XBB, 44% daljša*

Za več informacij o Castrol Alusol SL 61 XBB in kako vam lahko zagotovimo
daljšo življensko dobo, se pogovorite s predstavniki ABC Maziva d.o.o.

CASTROL ALUSOL SL 51 XBB:
DRUGAČEN PRISTOP DO
VZDRŽEVANJA.
Proizvodnja preciznih izdelkov za avtomobilsko industrijo predstavlja velike zahteve in izzive. Dnevno
se pojavljajo izzivi povezani z doseganjem kvalitete, količino izdelkov in zniževanjem zastojev.

DNEVNI KOMPROMISI
— kvaliteta povezana z bakteriološko
stabilnostjo
— uporaba biocida v povezavi z varnostjo na
delovnem mestu
— stabilnost pH povezana z vzdrževanjem
Hladilno Mazalnega Sredstva
Castrol-ovi strokovnjaki so vsa ta dejstva vzeli
kot izziv in razvili proizvod, ki ne potrebuje
kompromisov. Castrol Alusol SL 51 XBB
je proizvod z tehnnologijo brez bora in
formaldehida*.

PRODUKTIVNOST NA DOLGI
ROK
— Hladilno Mazalno Sredstvo s stabilnim pH
— sistem obratuje v čistem okolju, brez
odpadkov

MANJ INTERVENCIJ
— manjše dolivanje ali celo brez servisnih
aditivov
— zmanjšanje/ukinitev porabe biocidov
— manj vzdrževanja

PRECIZNOST IN STABILNOST
— mazanje - daljša življenska doba orodja,
zredno kvalitetna površinska obdelava
— zmanjšanje izmeta

* možne sledi bora ali formaldehida

PREDNOSTI PROIZVODA
— formulacija brez bora*, kar pomeni tudi
odpadek brez bora
— brez klora in formaldehida zagotavlja
preseganje okoljskih standardov
— dolga življenska doba zagotavlja manj
vzdrževanja in zastojev v procesu obdelave
— brez penjenja v priporočenih parametrih
— paket aditivov pomaga pri podaljšanju

življenske dobe orodja, zviša kvaliteto
obdelave
— dobra

omočljivost pomaga pri manjšem
iznosu Hladilno Mazalnega Sredstva z izdelki
in odrezkom, ter zagotavlja čistejši delovni
prostor stroja
— zagotavlja obdelavo različnih materialov in
s tem zmanjšanje števila različnih Hladilno
Mazalnih Sredstev

Za več informacij o Castrol Alusol SL 51 XBB in kako vam lahko zagotovimo
daljšo življensko dobo, se pogovorite s predstavniki ABC Maziva d.o.o.
* možne sledi bora ali formaldehida

CASTROL HYSOL SL 45 XBB:

VARNA IN DOLGOROČNA PROIZVODNJA Z
MATERIALI ZA LETALSKO INDUSTRIJO.
Letalski inženiring dizajnira precizne sestavne
dele, ki morajo biti čim lažji, izdelani iz
naprednih materialov in v najožjih tolerancah.
Zato pri izdelavi teh komponent, kompromis ni
sprejemljiv.

Mazalnih sredstev. Temelji na tehnologiji brez
bora in formaldehida. Izkušnje uporabnikov
XBB serije so pokazale, da servisni aditivi niso
več potrebni, kar pomeni znižanje obratovalnih
stroškov in povečano skrb za delovno okolje

Nova okoljska zakonodaja in varnostne
uredbe, za razvoj Hladilno mazalnih sredstev
predstavlja stalen izziv. Uredbe vse bolj
otežujejo boj za bakteriološkimi okužbmi.
Uporabniki Hladilno Mazalnih Sredstev vse
pogosteje segajo po proizvodih brez bora in
formaldehida - pri čemer kompromis med
kvaliteto proizvoda in zagotavljanje zdravega
delovnega okolja ni.

Kljub dokazano zmanjšanem strošku, pa Castrol
Hysol SL 45 XBB ne sklepa kompromisov. Boljša
omočljivost zagotavlja čistejše delovne stroje in
okolje. Poleg tega pa so tudi obdelane površine
čistejše, iznos Hladilno Mazalnega Sredstva z
odrezki in kosi pa se zmanjša.

IDEALNA REŠITEV ZA
LETALSKO INDUSTRIJO
Castrol Alusol SL 45 XBB je namenski proizvod
za te izzive, saj zagotavlja neprekinjen delovni
proces z širokim naborom sodobnih materialov.
Castrolova XBB tehnologija zagotavlja stabilne
delovne procese, predvsem pa mnogo daljše,
kot so le ti z uporabo kalsičnih * Hladilno

ODOBRITVE PROIZVAJALCEV
— Airbus
— Safran
— Bombardier

* V segmentu stabilnosti Hladilno Mazalnega Sredstva, Castrol Hysol SL 45 XBB močno presega ostale testirane proizvode in s tem strankam zagotavlja delovanje brez
servisnih aditivov
** Tapping Tourque Test (test trenja pri valjanju navoja) je dokazal izredne sposobnosti obdelave, kar potrjujejo tudi odzivi uporabnikov

PRILOŽNOST ZA DOKAZOVANJE DOKAZANO S TESTOM:
Castrol Hysol SL 45 XBB daje letalskim inžinirjem VARNOST, KAKOVOST IN
možnost, da se izognejo kompromisom med
STROŠKI
varnostjo, kvaliteto in proizvodnimi stroški.

— dolga življenska doba zagotavlja manj
vzdrževanja in zastojev v procesu obdelave
— zagotavlja stabilno proizvodnjo
— presega veljavne odredbe glede bora in
formaldehida, povezanih z varovanjem
delovnega in življenskega okolja
— zagotavlja prihranke pri uporabi servisnih
aditivov
— glede na samo kvaliteto, Hysol SL 45 XBB
zagotavlja racionalizacijo procesa obdelave
— prihranki zaradi manjšega iznosa z odrezki
in izdelki

Proizvajalci v letalski industriji so Hysol SL
45 XBB testirali, da bi zadovoljili zahteve
EU regulative glede vsebnosti bora in
formaldehida. Testi so pokazali:
— boljše sposobnosti obdelave kot predhodni
proizvod
— zadovoljni operaterji, saj je proizvod
“prijazen” do uporabnika, lažje pa so
dosegali zahteve po kvaliteti obdelane
površine
— zmanjšanje stroškov zaradi boljše
omočljivosti in prenehanja uporabe
servisnih aditivov

Za več informacij o Castrol Hysol 45 XBB in kako vam lahko zagotovimo daljšo
življensko dobo, se pogovorite s predstavniki ABC Maziva d.o.o.

CASTROL HYSOL SL 37 XBB:
VSESPLOŠNA, DOLGOTRAJNA
KVALITETA ZA NAJBOLJ ZAHTEVNE
MATERIALE
Obdelava visoko kvalitetnega Inconela,
aluminija, jeklenih litin in zlitin titana je že
samo po sebi velik izziv, ne da bi pri tem morali
misliti še na kontaminacijo Hladilno Mazalnega
Sredstva, penjenje, poškodbe orodja in s tem
povezane prekinitve delovnega procesa.
Vezano na nove EU odredbe o varovanju
delovnega in življenskega okolja, dolga
življenska doba Hladilno Mazalnega Sredstva
ni več edini izziv. Rabimo varen izdelek.
Pravi odgovor je Castrol Hysol SL 37 XBB.
Laboratorijski testi * in izkušnje iz proizvodnje
so pokazali, da proizvod brez bora in
formaldehida** ne le dosega ampak krepko
presega kvaliteto običajnih Hladilno Mazalnih
Sredstev. **

* dokazano z labaratorijskimi testi in izkušnje uporabnikov
** možne sledi bora ali formaldehida

ODLIČEN ZA
RACIONALIZACIJO
Castrol Hysol SL 37 XBB zgotavlja visoko
preciznost obdelave na zelo širokem
naboru materialov, ne da bi bila pri tem
zmanjšana produktivnost ali kvaliteta. Ne le
to, uporabnikom zagotavlja prepoznavno
zmanjšanje stroškov.
Stranke so prepoznale, da uporaba servisnih
aditivov ni več potrebna, pa kljub temu do
bakteriološke okužbe in penjenja ne prihaja,
podaljšala pa se je obstojnost orodja.
In enako kot pri vseh XBB izdelkih, je pH
izredno stabilen, kar posledično vodi tudi v
bakteriološko stabilnost. Poraba Hladilno
Mazalnega Sredstva je precej manjša, manj je
odpadka in zastojev.

IZKUŠNJE STRANK

MATERIJALI:

— Posamezni stroji

— 1.4404 do 1.4571

— Matsura CNC, Index

— Al Mg 4,5 Mn

—K
 oncentracija : 7-10%

— Al Mg Si 0,5 – 12

— Voda: 17 ppm CaCO3

— Hitrorezno jeklo

— HP 80 bars

— B - 3 (Ni Mo 29 Cr)

—R
 ezkanje, navoji, globoko

— Titan zlitine

vrtanje

ZA 400% PODALJŠANA
ŽIVLJENSKA DOBA
Stranka je prešla iz konkurenčnega proizvoda
brez bora in formaldehida, ker so zaradi
penjenja, bakteriološke okužbe in nestabilnosti
Hladilno Mazalnega Sredstva, servisne aditive
morali dodajati vsake štiri tedne. Življenska
doba proizvoda je bila od 6-12 mesecev in to pri
delovni koncentraciji 15%.
Po dvoletnem obdobju uporabe Castrol Hysol
37 XBB, so uporabniki navedli naslednje
prednosti:
— življenska doba presega 24 mesecev
— stroji so čisti

— Kompoziti

VARNOST, EKONOMIKA IN
PRODUKTIVNOST
Castrol Hysol 37 XBB ne vsebuje:
— bora**
— formaldehida
— organskega klora
— sekundarnih aminov
Vse našteto uporabniku pomaga, da zadovolji
obstoječe in prihajajoče uredbe, pri čemer
se izognete penjenju, koroziji in izzivom
biološke kontaminacije. Vse to pa se rezultira v
zniževanju stroškov vzdrževanja in zniževanju
količine odpadka.

— uporaba servisnih aditivov ni potrebna
— ni bilo pojava pene
— delovna koncentracija med 7-10%

Za več informacij o Castrol Hysol 37 XBB in kako vam lahko zagotovimo daljšo
življensko dobo, se pogovorite s predstavniki ABC Maziva d.o.o.

CASTROL HYSOL SL 36 XBB:
BREZ BIOCIDOV? NOBEN PROBLEM!
Po izredno pozitivnem odzivu trga na Castrol
Hysol SL 35 XBB, smo trgu posebej za obdelavo
sive litine in legiranih jekel ponudili še proizvod za
delo z mehko vodo.
Inovativna tehnologija stabilnega pH-ja
preprečuje nastajanje bakterij, kar vodi v daljšo
življensko dobo, kot jo imajo standarna Hladilno
Mazalna Sredstva*.
Castrol Hysol SL 36 XBB je formulacija brez bora in
formaldehida**, kar ne pomeni le da je delovno
okolje bolj produktivno in ekonomično, temveč
tudi bolj varno.

* bazirano na podatkih titracije sedmih vzorcev z doseženim pH7
** možne sledi bora ali formaldehida
*** po podatkih uporabnikov XBB proizvodov

PREVZEMITE KONTROLO NAD
pH-JEM
Castrol Hysol SL 36 XBB, zahvaljujoč napredni
formulaciji stabilnega pH, v primerjavi z
klasičnimi* Hladilno Mazalnimi Sredstvi,
zagotavlja daljšo življensko dobo.
To pomeni, da je vaš proizvodni proces
stabilen in visokoproduktiven, saj ga ni
potrebno prekinjati zaradi vzdrževanja ,
problemi z korozijo in izmetom. Na ta način,
racionalizacija stroškev ni kakšen poseben
izziv.

VISOKA UČINKOVITOST;
POZABITE NA ADITIVE
Dejstvo, da je Castrol Hysol 36 XBB formuliran
brez bora in formaldehida**, pomeni varno
in zdravo delovno okolje, poleg tega pa ne
potrebujete servisnih posegov ter stalnega
nadzora Hladilno Mazalnega Sredstva.

ZMANJŠAJTE KOROZIJO
Castrol Hysol SL 36 XBB je formuliran z
usmerjenostjo k zagotovitvi stabilnega
delovnega procesa brez korozije, tudi pri delu
z nižjimi koncentracijami. Za uporabnika to
pomeni manj vzdrževanja strojev in orodij, ter
manj izmeta.

Ko klasična Hladilno Mazalna Sredstva
potrebujejo servisne aditive, Castrol-ova XBB
tehnologija dela dalje in to brez njih.
Prav prednost dolge življenske dobe pomaga
pri zniževanju stroškov, ob enem pa za
vzdrževanje porabimo manj časa - vse to se
odraža v bolj efektivnem in nemotennem
delovnem procesu.

Za več informacij o Castrol Hysol 36 XBB in kako vam lahko zagotovimo daljšo
življensko dobo, se pogovorite s predstavniki ABC Maziva d.o.o.

CASTROL HYSOL SL 35 XBB:
KONTROLA pH-JA POSTAJA
ENOSTAVNA.
Materiali, kot je siva litina, so zelo podvrženi koroziji, kar mnogim strankam povzroča nemalo težav.
Izpiranje komponent in rast bakterij vodi v nestabilnost Hladilno Mazalnega Sredstva. Dnevno se
srečujemo z izzivom doseganja proizvodnih planov, kar pa je zelo povezano z neplanirami zastoji in
izmetom.

DNEVNI KOMPROMISI
— zmogljivost je uravnotežena s potrebo po
antibakterijskih sposobnostih
— uporaba biocida je uravnotežena z
zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami
— pH stabilnost je uravnotežena z
vzdrževanjem tekočine
Castrolovi strokovnjaki so se zoperstavili
tem težkim izzivom in vam omogočili
vzdrževanje hladilno mazalnega sredstva brez
kompromisov.
Castrol je formuliral Castrol Hysol SL 35 XBB tehnologijo zasnovano brez snovi ki bi izločale
bor ali formaldehide*, kar zagotavlja:

* možne sledi bora ali formaldehida

DOLGOROČNO
PRODUKTIVNOST
— Proizvod s stabilnim pH-jem
— Čist delovni proces in minimalizacijo
odpadka

MANJ INTERVENCIJ
— Zmanjšanje zastojev zaradi dodajanja
servisnih aditivov
— Nič več biocidov
— Manjši strošek vzdrževanja

PREDNOSTI PONUJENEGA PROIZVODA
— Podaljšana življenska doba pomaga pri
zniževanju stroškov vzdrževanja

— Formulacija brez bora* zagotavlja odpadek
brez vsebnosti bora

— Brez penjenja pri priporočenih parametrih

— Formulacija brez organskega klora in
fromaldehida* pomaga pri preseganju
regulativ glede varnosti in zdravja pri delu

— Izvrtsna antikorozijska zaščita, ki zmanjša
izpostavljenost orodja, strojev in izdelkov
— Izredno dobra omočljivost pomaga pri
zniževanju iznosa Hladilno Mazalnega
Sredstva z odrezki in izdelki ter pomaga
vzdrževati čisto delovno okolje in izdelke

Za več informacij o Castrol Hysol 35 XBB in kako vam lahko zagotovimo daljšo
življensko dobo, se pogovorite s predstavniki ABC Maziva d.o.o.
* možne sledi bora ali formaldehida

PREIZKUSITE XBB TEHNOLOGIJO
V SVOJEM PROIZVODNEM PROCESU
LAHKO NAS DRŽITE ZA BESEDO IN S TESTOM XBB
PROIZVODA TUDI SAMI PREPOZNATE VSE PONUJENE PREDNOSTI. ZA TEST NAS KONTAKTIRAJTE ŠE
DANES.

ABC Maziva d.o.o.
Bravničarjeva 13
1000 Ljubljana
00386 1 513 62 42
www.abcmaziva.com

