
Utseende mörk  

Densitet vid 20ºC DIN 51757 0,865 g/cm3

Flampunkt EN ISO 2592 230ºC

Brännpunkt EN ISO 2592 275ºC

Viskositet DIN 51562

Vid 20ºC 152 mm2/s

Vid 40ºC 50 mm2/s

Vid 50ºC 32 mm2/s

Neutralisationstal DIN 51558 0,0 mg KOH/g

Förtvålningstal DIN 51559 0,0 mg KOH/g

Askhalt EN ISO 6245 0,30 % 

Conradson-test DIN 51551 1,05 %

Avdunstningsförlust 

Noack-test (1 tim. / 150ºC) DIN 51581 0,45 %

ISORAPID 459 är en härdolja med extremt kort ångfas. 
Den kan användas i såväl öppna bad som slutna härdugnar och vid batch-härdning av smådetaljer för en jämn härdning av dessa. 

Rekommenderad badtemperatur: 60-120ºC max. 150ºC under skyddsgas. 
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Tekniska  data

Härdegenskaper 

Höghastighets härdolja för minimal distorsion samt ut-
märkt avdunstnings stabilitet.

Endast giltigt med gällande säkerhetsdatablad enligt EU-förordning.

ISORAPID 459 är en snabb härdolja. Den korta ångfasen ger en hög grad av kylning i initialsteget av härdningen. Med detta menas en snabb och jämn kylning 
av detaljernas yta med skydd mot ångblåsor i kombination med en lägre härdhastighet i martensittemperaturområdet, vilket är en garant för minimal defor-
mation. 
 
Produktens utmärkta avdunstnings-stabilitet skyddar mot ångfickor i tätt packade korgar med små detaljer. Den jämna härdningen gör att variationer med 
olika hårdhet undviks. 

Åldr ingsegenskape r  och  l ivs längd

ISORAPID 459 har mycket goda åldrings-och oxidationsegenskaper. Den bildar inte slagg efter intensiv användning och härdegenskaperna behålls. 

För att uppnå maximal livslängd bör följande beaktas: 

Värmeelement bör ej överstiga 1 W/cm2.  

Använd inte koppar i kylelement eller andra detaljer i badet då koppar accelererar åldringshastigheten hos mineraloljor markant. 
 
I öppna bad undvik insläpp av luft för att förhindra åldring. 



Härdugnar där ISORAPID 459 används, är oftast försedda med tvättmaskiner.  
 
Rester av ISORAPID 459 kan lätt tvättas bort i sänktvätt- eller spray-tvättmaskiner med en vattenlöslig varmrengörare såsom Feroclean N-SF. 
Den kan tvättas bort med alla sorters lösningsmedel.

Om ISORAPID 459 E-versionen används, kan den tvättas bort med rent vatten. Begär speciell information om E-härdoljor.
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Kontrol l

Rengöring av detal jer  efter  härdning 

Den rekommenderade temperaturen för produkten är 50 – 100ºC. Den kan under skyddsatmosfär användas vid temperaturer upp till 150ºC. 
Om konstant höga temperaturer önskas rekommenderas MARQUENCH-serien, som är varmhärdoljor.  
 
För att undvika dålig cirkulation bör temperaturen ej understiga 40ºC och bör ej överstiga 150ºC. 

Obs; Håll alltid oljan fri från vatten! 


