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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.  

 
 

 
 

 

DRILLING & TAPPING FLUID 
Boor- en tapolie 

 

 

 
PRODUCTBESCHRIJVING 

 

Boor- en tapolie, bestaande uit een evenwichtig mengsel van gechloreerde en gesulfeerde smeermiddelen 
met oplossende geraffineerde minerale olie voor werken bij zeer hoge druk. DRILLING & TAPPING FLUID 
kan gebruikt worden in combinatie met een koelvloeistof, waardoor een ideale combinatie van koelen en 
snijden ontstaat.  
 
 

VOORDELEN 
 

• Bevat hogedrukbestendige stoffen, waardoor het geschikt is voor moeilijke metalen en bewerkingen; 
• Hoog vlampunt; 
• Draagt bij aan een ideale combinatie van koelen en snijden. 

 

 

TOEPASSING 
 

Metaalbewerkingsbedrijven, onderhoudsbedrijven, constructiebedrijven: Bestemd voor smering bij 
hogedruk onder alle omstandigheden. DRILLING & TAPPING FLUID is speciaal afgestemd op boren en 
tappen, maar de hoogdrukbestendige eigenschappen en handige verpakking maken het ideaal voor alle 
machinale bewerkingen. DRILLING & TAPPING FLUID kan voor alle metalen gebruikt worden. Het is 
buitengewoon geschikt voor bewerkingen met roestvast staal. Men moet echter oppassen met koper en 
koperlegeringen, daar deze materialen aangetast kunnen worden.  
 
 

KARAKTERISTIEKEN 
 

Voorkomen  .................................................................  heldere donkerbruine vloeistof 
Geur ............................................................................  karakteristieke zoet, olie-achtige geur 
Dichtheid bij 20oC. ......................................................  1.026 
Oplosbaarheid .............................................................  oplosbaar in minerale olie, niet in water oplosbaar 
Viscositeit ....................................................................  41,5 centipoise bij 20oC. 
Vlampunt .....................................................................  > 250oC. 
Drijfgas ........................................................................  propaan/butaan 
Corrosiviteit .................................................................  heeft geen corroderende werking op metalen, behalve 
 ....................................................................................  op alkali-metalen, kan wel koper en legeringen  
 ....................................................................................  daarvan aantasten 
Mengverhouding .........................................................  onverdund 
Werktemperatuur ........................................................  koud 
Opslag .........................................................................  droge, koele ruimte 
Houdbaarheid .............................................................  18 maanden 
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GEBRUIKSAANWIJZING 

 

Onverdund gebruiken. Direct op het werktuig aanbrengen d.m.v. spuiten. 
 
 

 
VERPAKKING 

 

Aérosol 400 ml Ref. K4420-400 x 12 
 

 
VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad. 
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