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Technický list 
 

AG COOL B 553 je polosyntetická, vodou mísitelná chladicí kapalina se středně vysokým obsahem minerálního 
oleje, která vytváří stabilní emulzi v širokém spektru tvrdosti a složení běžných vod s extrémně dlouhou 
životností. Neobsahuje bór v žádné formě, chlór ani sekundární aminy. Obsahuje přísady pro snížení bodu 
tuhnutí koncentrátu. Obsahuje vysoce výkonná EP/AW aditiva neobsahující síru. 
 

Použití:  
 

AG COOL B 553 je obráběcí kapalina určena pro střední až vysoký výkon pro obrábění. Je vhodná pro řezání, 
soustružení, frézování, vrtání a závitování, včetně broušení železných kovů vč. nerezi, chromniklových ocelí 
(Inconel), titanových ocelí, litiny, slitin hliníku i plastů. Vyznačuje se velmi nízkou pěnivostí i v měkké vodě o 
tvrdosti pod 5°dH (90 ppm) a naopak, lze použít ve vodě do tvrdosti 25°dH (400 ppm), kdy vytváří stabilní emulzi 
s vynikající oplachovací a chladicí schopností. Nedoporučujeme používat vodu z vrtů, vodních toků, jímek a 
podobně, kde mohou být přítomny netypické látky a biologická kontaminace. Při přípravě používejte mísicí 
zařízení. Při manuálním mísení přilévejte tenký proud koncentrátu do velkého množství vody za intenzívního 
míchání. 
 

Vlastnosti: 

- mikro-emulze  
- vysoká stabilita, nepatrné ztráty výnosem  

- prodlouží životnost nástrojů 

- extrémně málo pěnivá i při vysokém tlaku a měkké vodě 

- omezen výskyt přilnavých nánosů 

- excelentní oplachovací schopnost 

- nedráždí pokožku  

- vynikající ochrana proti korozi 

- velmi odolná vůči mikroorganismům  

- vynikající chladicí účinek  

- velmi dobrá filtrovatelnost  

- prodloužená životnost 
 

Technická data: 
 

Položka Vlastnosti Použití Koncentrace  

Vzhled Žlutohnědá kapalina Broušení od 4 % 

Hustota [kg/l] / 15°C 0,957 Soustružení   
od 5 % Viskozita [mm²/s] / 40°C 42 Řezání/dělení 

Obsah minerálního oleje % 45 Vystružování  

pH 5% 9,6 Frézování/závitování 

Refraktometr 1,1   
 

Doplňující informace: 
 

Skladujte v uzavřených prostorách v rozmezí 0 - 40 °C, vyhnout se přímému slunečnímu záření.  
 
 
Výrobce si vyhrazuje právo technické změny.         09/13 


