
 

  PROMAX 6000 

ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON  KALIPLARI İÇİN SU BAZLI KALIP AYIRICI YAĞ 

Tanım 

SU BAZLI   PROMAX 6000 soluk renkli bir solüsyon olup   Alüminyum Ekstrüzyon preslerinde Grafit esaslı Kalıp 
ayırıcı ve  kalıp yağlarının yerine çok daha mükemmel bir şekilde kullanılmaktadır.Koku, duman ve alev yapmaz, 
yapıştırmaz. Kesinlikle kanserojen etkisi yoktur. 

ÖZELLİKLERİ 

Ürün suda kolay bir şekilde çözülmektedir. BILLET'İ  İTEN PİSTON ( Dummy Blok veya seyyar Pul ) ÖN 
YÜZÜNE  püskürtüldüğünde, içerdiği su fazının buharlaşmasından sonra, ince, katı ve beyaz renkli pudra gibi bir 
tabaka oluşturmakta ve bu tabaka daha sonra tamamen yok olmaktadır. Bu tabakanın Grafit'ten çok daha üstün 
ayırıcı, kayganlaştırıcı özellikleri vardır. Özellikle kalıp değiştirileceği zaman, kalıptaki Alüminyumun  kolayca dışarı 
alınarak kalıbın boşaltılmasını ve daha sonra  Kostik banyosunda,  çok daha kısa sürede ve minumum Kostik 
kullanmı ile tamamen çıkartılmasını sağlamaktadır. Bu özellikler, Kalıp içinde kalan Alüminyum'un, kalıptan kolay 
bir şekilde ayrı kalmasını sağlayarak, kalıbın uzun ömürlü olmasına olanak tanımaktadır. Pigment içermediğinden 
dolayı, ister inceltilmiş olsun ister konsantre olsun, ürünün sürekliliği tamdır. Grafitli yağın kullanıldığı her noktada 
çok daha etkin biçimde kullanılmaktadır. 

  PROMAX 6000 ' in 

ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON PRESİNDE SAĞLADIĞI FAYDALAR 

• Su Bazlı olduğundan, Kesinlikle koku , duman ve alev  yapmamaktadır. 
• Kovan içindeki ara/takoz parçası, Billet'e kesinlikle yapışmamaktadır. 
• Billet'in kuyruk kısmı Giyotin makasla kolaylıkla kesilmekte ve sıvama yapmamaktadır. 
• Kalıp değiştirme öncesinde, kalıp içi çok kolay boşaltılmaktadır. 
• İnsan sağlığına olumsuz hiçbir yan etkisi yoktur. ( Kanserojen değildir ! ) 
• Kullanımı son derece basit ve pratiktir. (1'e 3 oranında su karıştırılarak kullanılır.) 
• Birim maliyeti , Grafit esaslı yağlara nazaran daha ucuzdur. 
• Grafit toz ve buharının, hassas çalışan sistemler üzerindeki etkisinin ortadan kaldırmaktadır. 
• ISO 9002 Sertifikasına sahiptir. 

UYGULAMALAR 

  PROMAX 6000, hava / ürün orantısını ayarlama imkanına sahip olunarak hem otomatik hem de manuel 
püskürtme sistemlerinde uygulanabilir. Ürün, kalıp değiştirme veya diğer nedenlerden dolayı meydana gelen 
kaçınılmaz duraklamalar sırasında, püskürtme deliğinde birikintiler oluşmasını ve buranın kapanmasını 
engelleyecek şekilde üretilmiştir. Uzun bekleme süreleri sonunda oluşabilecek küçük tabakalar, taze ürün veya 
normal su kullanılarak tekrar inceltilebilirler. Bu belirgin özellik, kalıp kısımları üzerinde sert ve kolayca 
sökülemeyecek birikintilerin oluşmasına engel olmaktadır. 

 

 



 

HAZIRLAMA USULÜ 

  PROMAX 6000, suda çözülmesi gereken bir konsantredir (özdür). Kullanmadan evvel aşağıdaki şekilde 
inceltmesi tavsiye edilir: 

• Promax 6000'i inceltmek üzere temiz bir kaba koyunuz. 
• İstenen inceliğine varana kadar konsantreye su ekleyiniz (1 ' e 3 ) ve iyi bir homojenlik kazanana kadar 

karıştırınız. PROMAX 6000 kolay çözülmektedir ve bu işlemin yapılması için birkaç dakikaya ihtiyaç vardır. 

  

KARIŞIM ORANLARI 

Ekstrüzyon Presinde: 

%25, lik konsantre (1 kısım Tectyl Promax 6000 + 3 kısım su) hazırlanabilir. Otomatik veya manuel spray ile 
yaklaşık 4-6 bar basınç ve 20-30 cm. mesafeden; kalıp yan kenarlarına, itici takoz yüzeyine, Billet'in presleme 
sonunda arta kalan kuyruk kısmını kesen, dikey Giyotin Makas bıçak ağızlarına  ve kalıp değiştirme esnasında 
kalıbın içini boşaltmak için kalıp iç yüzeyine püskürtülebilir. Grafit esaslı ve benzer amaçla kullanılan yağlar yerine   
Promax 6000'i güvenle kullanabilirsiniz. Ellere, cilde zararı yoktur. Gözlere temas ederse su ile yıkanması 
yeterlidir. 

Not: Ambalajın, konsantre ürünü almadan evvel her defasında kuvvetlice       çalkalanması  önerilir. 

AMBALAJ 

220 kg'lık Varil               34 Kg.'lık Bidon 

yukarıda belirtilmiş olan değerler normal üretim toleransıyla elde edilmiş olanlardır ve bu nedenle de ayrıntı teşkil 
etmemektedir. 

  PROMAX 6000 

Belirgin Özellikleri 

Görüntü                                                                      duru / saydam 

Renk                                                                           hafif sarı 

20oC' de yoğunluk                     kg/dm3                      1,15 + % 1  

Sussuz İçeriği                            % ağırlık                    29 + 1 

pH                                                                               9,5 + 0,7 

Refraktometre katsayısı                                              2,3 

 


