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Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring 
opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor 
geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade 
die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of 
diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder 
nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van 
gegevens.  

 
 

 
 

 

SPRAY COOLANT EXTRA  
Vernevelbare metaalbewerkingsvloeistof voor zwaardere 
bewerkingen 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING 
 

Chloorvrije vernevelbare metaalbewerkingsvloeistof zonder minerale olie, bestaande uit een mengsel van 
synthetische polyolester op basis van natuurlijke vetten, waaraan zwavel- en fosforhoudende smeeradditieven 
zijn toegevoegd voor zwaardere bewerkingen. Met dit product wordt opbouw van bramen tijdens de bewerking 
voorkomen. Door de grote stabiliteit tegen oxidatie kan het product ook in circulatiesystemen worden ingezet. 

 

VOORDELEN 
 

• Chloorvrij -> veiliger voor mens en milieu; 

• Minerale olievrij -> minder belastend; 

• Geschikt voor vernevelsystemen -> makkelijk toepasbaar; 

• Zeer geschikt voor aluminium bewerkingen -> geen vlekken; 
 

TOEPASSING 
 

Metaalindustrie: voor vernevelsystemen. Het wordt onverdund toegepast bij de bewerking van alle 
metaalsoorten, met uitzondering van bontmetalen. Het product is zeer geschikt voor aluminium bewerkingen. 
Ook geschikt voor de niet verspanende bewerking 
 

KARAKTERISTIEKEN 
 

Voorkomen  ....................................................................  lichtbruine vloeistof 
Geur ................................................................................  geurloos 
Dichtheid bij 20oC. ..........................................................  0.940 
Viscositeit .......................................................................  80 m2/sec. 
Vlampunt ........................................................................  > 300oC. 
Oplosbaarheid ................................................................  niet mengbaar met water 
Opslag ............................................................................  in gesloten verpakking, bij een temperatuur van 
 ........................................................................................  5oC. en 45oC. 
Houdbaarheid .................................................................  min 12. maanden 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 

Onverdund toepassen via het vernevelsysteem van de machine. (Het product is ook geschikt voor 
circulatiesystemen en kan met de kwast aangebracht worden.) 
 

VERPAKKING 
 

Can van 5 l.  Ref. D4441-5  x 1 
Vat van 200 l. Ref. D4441-200  x 1 

 

VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.  
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