
Densitet vid 20ºC 0,875

Viskositet vid 20ºC 152,0 mm2/s (cSt)

Flampunkt 222ºC

Brinnpunkt 264ºC

ISORAPID 455 är en härdolja med extremt kort ångfas och bästa lösningen när det gäller snabba härdoljor. Som appliceras mellan normal temperatur och varma 
härdoljor. Dess egenskaper gör att den minimerar förvrängning av känsliga detaljer.

Produkten används inom tillverkningsindustri liksom härdbolag. Den kan användas för härdning av legerade stål, lättlegerade stål och kolstål. Den reducerade 
slutliga härdhastigheten sätter begränsningar vad gäller korssektioner av stål med lägre hårdhetsgrad när maximal ythårdhet skall nås.

Den kan användas i alla former av ugnar liksom härdning från saltbad. Isorapid 455 passar utmärkt för härdning i integralugnar med skyddsatmosfär liksom 
universiella kammar-ugnar och genomlöps- ugnar.
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Tekniska  data

Rengöring efter  härdning

Snabb härdolja för minimal förvrängning och utmärkt 
avdunstningsstabil.

Härdegenskaper

ISORAPID 455 är en snabb härdolja. Den korta ångfasen ger en hög kylning i initialskedet av härdförloppet. Det ger en snabb och jämn kylning av hela arbetssty-
ckets yta genom att förhindra formering av ångfläckar. I kombination med den lägre härdhastigheten i martensitområdet erhålls minimal missformning. Genom 
dess utmärkta avdunstningsstabilitet skyddar den mot formering av ångfickor i tätt packade batcher av smådetaljer så att även här en jämn och enhetlig kylning 
uppnås och skyddar mot ojämna härdresultat.

Åldr ingsstabi l i tet  och  service  l iv

Produkten besitter mycket goda åldringsegenskaper och oxidationsstabilitet. Den bildar ej slam efter intensivt användande och härdegenskaperna bibehålls 
stabila. För att erhålla maximal livslängd skall följande tas i beaktande:

Värmeelement skall ej överskrida 1W/cm2.

Använd inte kylelement av koppar eller andra komponenter i härdbadet. Koppar axelererar åldringshastigheten hos mineraloljeprodukter markant.

Vid användning i öppna härdbad undvik inblandning av luft genom för kraftig omrörning eller cirkulation.

Härdugnar är vanligtvis utrustade med tvättmaskiner. Rester av Isorapid 455 kan enkelt tvättas bort med hetvattens- tvätt-lösning som innehåller FEROCLEAN 
N-SF. Kan även tvättas med alla former av lösningsmedel.

Om ISORAPID 455 E-versionen används kan den tvättas bort med rent vatten. Begär särskild information om våra E- härdoljor.

Kontrol l

Det rekommenderade temperaturområdet för Isorapid 455 är 50 – 100ºC. Den kan användas i temperaturer upp till 140ºC under skyddsatmosfär. Om konstant 
höga temperaturer är önskvärda så rekommenderas värmehärdolja såsom våra MARQUENCH- oljor. Oljetemperaturer under 40ºC och över 140ºC skall undvikas.
 
OBS: Håll alltid oljan fri från vatten.

Som service till våra kunder kontrollerar vi oljans kondition hos vår leverantör Petrofer Chemie. Begär särskilda prov-kit för detta ändamål.
Kylkurva framtagen av vår leverantör för ISORAPID 455 finns som separat nerladdningsbar pdf-fil under ”ISORAPID 455 kylkurva”.


