
 

 
 

TECHNICKÝ LIST 
 

 
 

OEST PLATINOL SF 18 
 

 P lně  s yn tetic k ý  odpa ro vý  ole j  pro  li s o vá ní  
 

Popis: 
 

Odparový olej bez obsahu chlóru a síry na bázi dearomatizovaných uhlovodíků. 
Neobsahuje toxické látky a je v podstatě bez zápachu. 

PLATINOL SF 18 vytváří na povrchu materiálu velmi tenký ale efektivní film. Díky svým 
vlastnostem velmi dobře odvádí teplo z materiálu i nástroje. Kombinace velmi dobré 
smáčivosti a rychlého odparu tvoří specifické vlastnosti tohoto produktu. 
Odpaří se ze 100%. 

 
Olej vyniká chladícím účinkem. 

 
 F yzik á lně  c he mi ck á  
da ta:  

 

Barva   čirá 

Hustota při 15°C    

Viskozita při 20°C    

Viskozita při 40°C    

Bod vzplanutí    

Bod varu    

Odpařivost 
 

 

Aplikace: 

   

 

Olej je určen pro lehké operace lisování a ohýbání plechů do tloušťky materiálu 1,5 mm. 
PLATINOL SF 18 je určen především pro měď, mosaz, hliník, ocel a pozinkovanou ocel. 
Typickými výrobky jsou části elektroinstalací, koncovky a konektory drátů, díly spínačů, 
relátek a elektromotorů. 
Nánáší se sprejováním, nebo válečky. 

PLATINOL SF 18 se odpaří rychle a zcela beze stop. Ve většině případů není nutné 
odmašťování před další operací. 

Rychlost odpaření závisí na množství použitého oleje, teplota materiálu a prostoru a také 
způsob „naskládání“ výrobků. 

 

 
 

Skladujte při teplotě + 5 až + 30°C. 
Nepoužitý produkt skladujte v originálním obale a uzavřený! 

Editováno - září 2010 

 
Všechny uvedené údaje o produktu odpovídají známým skutečnostem. Údaje mohou být změněny. Informace jsou obecné a  DQS CERTIFICATION: 
parametry v nich uvedené mohou být využité také pro jiné aplikace. V případě nutnosti může být změněn i název výrobku. DIN EN ISO 9001 
Informace v těchto materiálech uvedené nemají právní váhu, nemohou být právně vymahatelné a jsou nezávazné. Pro Reg.-No. 35 486 

konkrétní požadavky a rešení individuálních aplikací kontaktujte prosím naše technické poradce. Podmínky prodeje a dodání 
se řídí platnými Všeobecnými Obchodními Podmínkami. 

http://www.hazmioil.cz/Oest/OEST_Platinol_SF_18%20-%20PS.pdf

