
 
 
 

 
 

 

Dromus BX 

Wodorozcieńczalne chłodziwo do obróbki metali 

Houghton Polska Sp. z o.o.  
ul. Kapelanka 17, 30-347 Kraków 
tel/fax 0-12 266-52-40 

E-mail  info@houghton.com.pl 

 

 
Podane powyżej wielkości są wartościami średnimi i nie mogą być traktowane jako parametry odbioru jakościowego. Firma Houghton rezerwuje sobie 
prawo do wprowadzania zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. 

  

 OPIS PRODUKTU 
 

      Dromus BX jest standardowym, 

wodorozcieńczalnym olejem.  

 
 

ZASTOSOWANIE 
 
      Dromus BX jest wysoko olejowym 

wodorozcieńczalnym olejem do lekkich i średnio 

wydajnych standardowych operacji tokarskich (również 

do operacji szlifierskich) w szerokim zakresie 

materiałów tj. metali żelaznych i nieżelaznych.   

 
 

REKOMENDOWANE STĘŻENIE 
 
Typowa obróbka wiórowa:  6% - 8% 

Wydajniejsza obróbka wiórowa:  8% - 12% 

 

 

TYPOWE PARAMETRY FIZYCZNO-
CHEMICZNE 

 
 

PARAMETR TYPOWA 
WARTOŚĆ 

TEST 

Zawartość oleju 
mineralnego 

80  

Min.stęż. zabezp. antyk. 
(0-0) 

6 DIN 51360/2 

Ciężar właś. @ 20 ºC 910 DIN D 1298 

pH emulsji 5% 9.1 DIN 51396 

Lepkość. @ 20 ºC, 
mm2/s 

80-110 ASTM D 445 

Współczynnik refrakt. 0.9  

ZALETY 
 

 Wysoka smarność – wysoka zawartość oleju 

mineralnego w emulsji zapewnia wspaniałą 

smarność narzędzi i wysoką jakość 

powierzchni 

 Stabilność emulsji – zawarte emulgatory 

zapewniają stabilną emulsję w szerokim 

zakresie twardości wody   

 

 Dobra ochrona antykorozyjna – narzędzi i 

wykonanych detali 

 

 Dobre właściwości antypienne – zapewniające 

bezproblemowa pracę nawet przy wysokich 

ciśnieniach i wysokich przepływach 

 

 Możliwy szeroki zakres obrabianych 

materiałów i rodzajów operacji – umożliwia 

redukcję ilości używanych chłodziw w 

zakładzie oraz kosztów magazynowania 

 

 Produkt nie plamiący  –gdyż  odpowiedni 

również do metali nieżelaznych 

 

 Zawiera biocydy – wydłużając  żywotność 

emulsji 

 

 Dobry stosunek wydajność produktu do jego 

ceny – umożliwia optymalizacje kosztów prod. 

 

 MAGAZYNOWANIE

 

 Produkt  powinien być magazynowany w suchych 

warunkach i nie narażany na skrajne temperatury.   

Zalecana temperatura magazynowania 5 
o
C - 35 

o
C. 

 Wieczka powinny być zawsze zamknięte, podczas 

gdy produkt nie znajduje się w aktualnym użyciu. 

Wszystkie pojemniki powinny być jednoznacznie, 

czytelnie oznakowane, oraz podlegać rotacji. Zalecany 

okres magazynowania nie powinien przekraczać        

12 m-cy. 

 

  BHP

 

       Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać 

się z kartą charakterystyki i stosować się do jej 

zaleceń. Zużyty produkt stanowi odpad niebezpieczny i 

należy go usuwać poprzez uprawnionego odbiorcę 

odpadów. Opróżnione opakowania należy przekazać 

do recyklingu.  


