
Adrana D 407 
0bráběcí kapalina rozpustná ve vodě 

 

POPIS 
 
Adrana D 407 je vysoce kvalitní chladicí kapalina pro 

obráběcí stroje určená především pro lehké až středně 

těžké obráběcí operace železných kovů. 
 
 
 
 
 
 

POUŽITÍ 
 
Adrana D 407 je doporučována pro snadné až těžké 

obráběcí operace na litém železe (nízké pro střední 

slitiny) a na železných kovech. 

 

Adrana D 407 je také vhodná pro broušení, včetně 

broušení speciálních ložisek.  

Doporučená tvrdost vody pro optimální výkon kapaliny 

je 5 – 25°d. 
 
 

DOPORUČENÉ KONCENTRACE 
 
Obecné obrábění:  4 – 6 % 

Náročné řezné operace:  6 – 10 % 

Broušení   3 – 5 % 
 
 

TYPICKÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI 
 

TEST TYPICKÁ 
HODNOTA 

ZPŮSOB 
TESTOVÁNÍ 

Obsah min. olejů (%) 27  

Relativní hustota při 20°C 1030 ASTM D-1298 

Viskozita při 20°C mm2/s 250 ASTM D 445 

pH emulze při 5%C 9,6 DIN 51396 

Minimální antikorozní limit (0-0, %) 3 DIN 51360/2 

Korekční faktor refraktometru 1,2  

Faktor štěpení kyseliny 2,3  

 

VÝHODY 

• Velmi vysoká stabilita – žádné bloky hadic/filtrační 

systémy, záruka dlouhé životnosti nádrže, prevence 

nestability kapaliny, nevytváří se usazeniny, a to ani 

ve tvrdé vodě, menší náklady na údržbu, minimální 

nutnost doplňování zvláštních přísad do nádrže   

• Výjimečný čisticí účinek – čistší obrobky, nástroje i 

stroje, nižší náklady na čištění a údržbu 

• Výborná ochrana proti korozi – díky přítomnosti 

speciálních antikorozních přísad; výsledkem je nižší 

četnost odmítnutí a nižší náklady na údržbu 

v souvislosti s korozí 

• Nízká pěnivost – záruka bezproblémového provozu, 

možnost použití vysokotlakých čerpadel s vysokým 

průtokem 

• Šetrná k životnímu prostředí – neobsahuje chlór, 

fenoly, dusitany nebo sekundární aminy. 
 

SKLADOVÁNÍ 

Výrobek by měl být skladován zakrytý, v čistém a 

suchém prostředí. Výrobek by neměl být vystaven 

mrazům. Doporučené teploty skladování jsou 5 – 35°C. 

Zajistěte rotaci skladových zásob. Průměrná skladovací 

doba je dvanáct měsíců.  
 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI 

Datové listy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

jsou dodávány zákazníkům v souladu s § 6 Zákona o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci z roku 1974. 

Zákazníci by se s těmito datovými listy měli důkladně 

seznámit předtím, než začnou výrobek používat. Kopie 

datových listů jsou k dispozici u vedoucího divize BOZP. 

Další poradenské dokumenty jsou k dispozici u ředitele 

divize BOZP a úřadu Her Majesty’s Stationery Office. 
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Všechny informace uvedené v tomto Technickém listu jsou typické pro tento materiál. Tento list však nevytváří specifikaci. Vyhrazujeme si právo upravit 
výrobek bez povinnosti tak oznámit. Všechny výrobky, služby a informace předané za podmínek Všeobecných prodejních podmínek zůstávají v platnosti. 
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