
 

 

 

 

 

 

De Decra Vanol Microlub Mill is speciaal ontwikkelt voor de minimaalsmering bij het frezen van aluminium en

hooggelegeerde staalsoorten. Door de verdamping van de vetalcoholen uit dit product wordt er enorm veel

verdampingswarmte aan het gereedschap

De Decra Vanol Microlub Mill tast aluminium en koperhoudende materialen niet aan. De Microlub Mill bevat

geen actieve additieven zoals chloor, zwavel of fosfor.

plantaardige olie! 

De Microlub Mill is niet toxisch en is geen irriterende product.

 De Vanol Microlub Mill is leverbaar in handige 5 liter kannen, 20 liter kannen en vaten van 208 liter

 

 

 

 Uiterlijk: gelig / rood (afhankelijk batch)

 Reuk: reukloos

 Dichtheid: 0,849 kg per liter bij 20

 Watergehalte:  < 0.001%

 Viscositeit: 36 mPa s

 Vlampunt (basisolie) 160o Celsius
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    De nevelsmering voor het frezen 

• Zeer hoog gehalte aan vetalcoholen

•   Goede hechting aan gereedschap 

•   Door verdamping goede koeling 

•   Geen irritatie te verwachten 
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De Decra Vanol Microlub Mill is speciaal ontwikkelt voor de minimaalsmering bij het frezen van aluminium en

hooggelegeerde staalsoorten. Door de verdamping van de vetalcoholen uit dit product wordt er enorm veel

verdampingswarmte aan het gereedschap onttrokken. 

De Decra Vanol Microlub Mill tast aluminium en koperhoudende materialen niet aan. De Microlub Mill bevat

geen actieve additieven zoals chloor, zwavel of fosfor. De Vanol Microlub Mill is niet aangelengd met minerale of

De Microlub Mill is niet toxisch en is geen irriterende product. 

b Mill is leverbaar in handige 5 liter kannen, 20 liter kannen en vaten van 208 liter

gelig / rood (afhankelijk batch) 

reukloos 

0,849 kg per liter bij 20o Celsius 

1% 

36 mPa s-1 

Celsius 
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Zeer hoog gehalte aan vetalcoholen 

Vanol Microlub MillVanol Microlub Mill - rh 
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hooggelegeerde staalsoorten. Door de verdamping van de vetalcoholen uit dit product wordt er enorm veel 

De Decra Vanol Microlub Mill tast aluminium en koperhoudende materialen niet aan. De Microlub Mill bevat 

De Vanol Microlub Mill is niet aangelengd met minerale of 
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