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MOBILCUT 100NEW
Mobil Industrial , Thailand
นํ ายาหล่อเย็นสําหรับงานกัดกลึงโลหะทีผสมนํ า
รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobilcut เป็ นเครืองหมายการค ้าสําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นํายาหล่อเย็นงานกัดกลึงโลหะสมรรถนะสูงทีเข ้ากับนํ าได ้สําหรับอุตสาหกรรมของ Mobil ผลิตภัณฑ์ Mobilcut
ซีรีสไ์ ร ้ส่วนผสมของคลอรีนผสมสูตรมาจากนํ ามันพืนฐาน สารเพิมคุณภาพระดับชันนํ า และสารช่วยให ้ลอยตัว เพือให ้สมรรถนะทีพึงพาได ้ในกระบวนการกัดกลึงโลหะ
หลากหลายประเภท ผลิตภัณฑ์นีได ้รับการออกแบบมาเพือให ้ทํางานกับนํ าอ่อนและนํ ากระด ้างหลากหลายระดับ และให ้ความเป็ นไปได ้ในการเกิดฟองตําและการปก
ป้ องต่อการกัดกร่อนในระยะยาวสําหรับมีดกัดกลึงและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ Mobilcut ทีเสถียรและต ้องการการบํารุงรักษาตํา ได ้รับการออกแบบมาสําหรับโรงกลึง
สมัยใหม่ทมี
ี ปัจจัยสําคัญในการเพิมผลิตภาพการผลิตอยู่ท อายุ
ี
การใช ้งานทียาวนานและข ้อกังวลด ้านสุขภาพและสิงแวดล ้อม
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนีอยู่ในรูปแบบเข ้มข ้น
และต ้องผสมกับนํ าทีจุดใช ้งาน ผลิตภัณฑ์ Mobilcut ทังหมดปราศจากสารทีปล่อยฟอร์มล
ั ดีไฮด์ (FAD) ออกมา
Mobilcut 100-New เป็ นนํ ายาหล่อเย็นทัวไปทีละลายนํ าได ้ สีขุ่นแบบนํ านมทีพร ้อมสําหรับการผสมกับนํ าหลากหลายระดับเพือกสร ้างอีมัลชันทีเสถียร
ให ้ความ
เสถียรของค่า pH ทีดี เหมาะเป็ นพิเศษกับนํ ากระด ้างไก ้มากกว่าสมรรถนะทีเอนกประสงค์ทําให ้เหมาะกับการกัดกลึงทัวไปสําหรับเหล็กหล ้าและทองแดงอัลลอยด์ใน
งานการกัดกลึงโลหะอุตสาหกรรมเบาจนถึงปานกลาง เช่น การกัด การกลึง การเลือย การคว ้าน การเจาะ และการรีม

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
ผลิตภัณฑ์ Mobilcut ซีรีสไ์ ด ้รับการออกแบบมาเพือช่วยเพิมอัตราผลผลิตของโรงกลึงสมัยใหม่โดยการให ้ลักษณะสําคัญทีมีสมรรถนะสูง

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทได้
ี ร ับทางด้านศกยภาพ

สร ้างอีมัลชันและสารละลายทีเสถียร

ใช ้งานและบํารุงรักษาง่าย

ความเสถียรภายในระยะยาว

ยืดอายุการใช ้งานของสารละลายและลดกลินไม่ถงึ ประสงค์

ความเป็ นไปได ้ของการเกิดฟองตํา

สมรรถนะทีดีขนแม
ึ
้ในระบบแรงดันสูง

ต ้านทานการก่อตัวของสิงตกค ้างทีเหนียวแน่น

ปรับปรุงความสะอาดของมีดกัดกลึง

การปกป้ องต่อการกัดกร่อนในระดับสูง

ลดการบํารุงรักษามีดกัดกลึงและการแก ้ไขชินงานใหม่

การแยกตัวจากอนุภาคละเอียดได ้ดี

ปรับปรุงความสามารถในการกรองและผิวสัมผัสสําเร็จ

รองรับการใช ้งานทีหลากหลาย

ความเป็ นไปได ้ในการรวมผลิตภัณฑ์เป็ นชนิดเดียวและลดการจัดเก็บสต็อก

เข ้ากันได ้กับนํ ามันหล่อลืนรางเลือน Mobil Vactra

การแยกตัวและขจัดนํ ามันปนเปื อนได ้ง่าย

กลินธรรมชาติ

ปรับปรุงสภาพแวดล ้อมการทํางานดีขน
ึ

การใชง้ าน
Mobilcut 100-New: การกัดกลึงทัวไปสําหรับเหล็กหล ้าและทองแดงอัลลอยด์ทกั
ี ดกลึงได ้ง่ายในงานการกัดกลึงโลหะอุตสาหกรรมเบาจนถึงปานกลาง เช่น การกัด
การกลึง การเลือย การคว ้าน การเจาะ และการรีม ประเภทนํ ายาเป็ นอีมัลขันสีขาวขุ่น ปริมาณนํ ามันแร่โดยทัวไปอยู่ท ี 70% ช่วงความกระด ้างของนํ าทีให ้ประสิทธิภาพ
สูงสุดอยู่ทตั
ี งแต่ 10 ถึง 25 °dH และรองรับในการใช ้งานได ้สูงสุดถึง 60°dH ปั จจัยตัววัดค่าหักเหของแสงอยู่ท ี 1.0

ความเข ้มข ้นทีแนะนํ าสําหรับการทํางานทัวไป:

เหล็กอัลลอยด์ตํา, การกัด การกลึงเหล็กอัลลอยด์: 7-12%
เหล็กกล ้าคาร์บอนอัลลอยด์ การกัดกลึงทีกัดกลึงได ้ยาก: 7-12%
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การกัดกลึงอลูมเิ นียม: 7-12%

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
ความหนืดจลนศาสตร์ 20 C, mm2/s, DIN EN ISO 3104

120

ความหนาแน่น 15 C, kg/m3, DIN EN ISO12185

907

ค่า pH ที 5.0% in 20 deg dH Water, DIN 51369

9

ลักษณะภายนอก, AA.Lab.101

ของเหลวสีออกนํ าตาล

ลักษณะภายนอก, 5.0% ในนํ าระดับความกระด ้าง 20 องศา dH, AA.Lab.101

ขุ่นคล ้ายนม

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี
/psims.aspx

(MSDS)

ที

http://www.msds.exxonmobil.com/psims

เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฎในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัท
สาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
11-2562
Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road
Klong Tan, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand
+66 2 2624 000
http://www.exxonmobil.com
ึ
คุณสมบัตท
ิ ัวไปเป็ นคุณสมบัตป
ิ กติทได
ี ้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข ้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซ
ิ งไม่
ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตําแหน่งสถานทีต่างๆ
ข ้อมูลทีระบุ ณ ทีนีอาจเปลียนแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า อาจไม่มี
ผลิตภัณฑ์ทงหมดนี
ั
วางจําหน่ายในท ้องถินของท่าน สําหรับข ้อมูลเพิมเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข ้าไปที www.exxonmobil.com
ExxonMobil ประกอบด ้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ทีมักจะมีสว่ นหนึงของชือ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด ้วย ข ้อมูลในเอกสารทังหมดไม่มี
เจตนาทีจะยกเลิกหรือแทนทีการแยกออกจากกันของบริษัทในท ้องถิน ความรับผิดชอบในการดําเนินการภายในท ้องถิน และภาระความรับผิดยังคงเป็ นหน ้าทีของ
บริษัทสาขาท ้องถินของ ExxonMobil

Energy lives here™
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