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Oest Colometa
SHD-A

Snížení procesních 
nákladů a dlouhá 
životnost chladicích 
maziv

Syntetické HD mazivo 
pro nejvyšší efektivitu a 
bezpečnost procesů



Technické výhody

Vysoká kompatibilita s materiály

Hodí se pro všechny druhy materiálů: Ocel, nerez 
slitiny oceli, niklu a titanu, barevné kovy, hliník, plasty 
a obalové materiály. 

Dokonalé nepěnivé vlastnosti

Nedochází k tvorbě pěny, ani při tvrdosti vody 0°dH 
a nejvyšším tlaku chladiva.

Rychlé do kompletní odlučování externího oleje

Snadná údržba: Speciální přísady umožňují rychlé a  
kompletní oddělení úkapových olejů a nečistot, které 
lze snadno odstranit pomocí plovákového skimeru. 

Obrábění nerez 
ušlechtilé oceli

Obrábění titanu pro 
zdravotnické implantáty

PŘÍKLADY POUŽITÍ



Procesní efektivita

Vysoká schopnost mazání

Různé procesy lze provádět pouze s jedním chladicím 
mazivem – ať se jedná o jednoduché nebo těžké 
obrábění nebo procesy broušení. Colometa SHD-A 
zvyšuje produktivitu díky delší životnosti a řezným 
parametrům (vysoká rychlost / rychlý posuv).

Malá spotřeba

Optimální vlastnosti používání podstatně snižují 
ztrátu chladicího maziva. To vede společně s 
minimalizovanou tvorbou aerosolu k extrémně nízké 
spotřebě. Zákazníci potvrzují úspory až 88 % oproti 
běžně používaným chladicím mazivům.

Dlouhá životnost

Díky jedinečnému složení je Colometa SHD-A 
nestravitelná pro mikroby, což zajišťuje dlouhou 
životnost chladicího maziva – bez zápachu kvůli 
rozmnožování bakterií.

Výroba a obrábění 
EDM elektrod

Frézování citlivých 
hliníků

PŘÍKLADY POUŽITÍ



Broušení turbinových 
lopatek z Ni

Frézování citlivých 
hliníků

Obrábění ušlechtilých 
kovů

Zdraví, bezpečnost a slučitelnost 
s životním prostředím

Perspektivní a uživatelsky příznivé

Optimální receptura nezahrnuje komponenty, 
které představují rizika nebo ohrožení 
pro člověka a životní prostředí – pro 
nejvyšší bezpečí a kontinuitu.  

Pozitivní vnímání u zaměstnanců 

l Velmi mírná hodnota pH < 8
l Bez zápachu
l  Bez vzniku aerosolů a výparů díky speciální

přísadě
l Prokazatelně nízké riziko vzniku podráždění kůže

Udržitelnost

l Neobsahuje fosilní složky
l  Snižuje odpad a náročnost na likvidaci díky

dlouhé životnosti

BEZ

FAD 

Kyselina borová 

Kritické aminy

VČETNĚ



Výhody pro uživatele

Colometa SHD-A poskytuje vynikající možnosti, 
jak citelně snížit procesní náklady.

Ve srovnání s doposud používanými produkty 
dosahuje SHD-A prokazatelně úspory až

K tomu se připočítají úspory během likvidace emulzí 
a menší výpadky strojů a méně nákladů na výměnu 
chladicího maziva.

Mimořádná kombinace technických výhod má velmi 
příznivý dopad na efektivitu a bezpečnost procesu.

To představuje základ pro spokojené zákazníky s 
používáním této kapaliny v průmyslu a aplikacích jako 
například v letectví, kosmonautice, automobilovém  
a zdravotním průmyslu.

88 % při spotřebě

42 % nákladů na nástroje

27 % celkových nákladů na nástroje    
         a chladicí mazivo
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Produktová skupina Oest - vše, 
co se týká kovozpracujících procesů

Prostředky pro procesy třískového obrábění
n Chladicí maziva mísitelná s vodou 
Colometa S Plně syntetická maziva
Colometa F Emulze bez formaldehydu
Colometa P Emulze bez baktericidů
Colometa SHD-A Synthetické HD-chladicí mazivo

n Chladicí maziva, která nelze mísit s vodou 
Meba Řezné oleje pro všechny materiály
Meba S Syntetické vysokovýkonné oleje
Meba G / H Brusné a honovací oleje
Meba R S potenciálem úspory CO2

Meba SP Rozstřikovací MMKS maziva
FE Fluid Dielektrika pro elektrojiskrové obrábění

Obráběcí prostředky pro tvářecí procesy 
Platinol SF Odparové oleje pro lisování a ohýbání
Platinol B Tvářecí oleje bez chlóru a bez VOC
Platinol B 800 Tvářecí oleje pro výrobu automobilů
Robinol Maziva pro tváření trubek
Variol CU/ ST Maziva pro masívní tváření materiálů
Variol OFP Oleje pro protlačování za studena

 Georg Oest Mineralölwerk GmbH & Co. KG

Georg-Oest-Straße 4
D-72250 Freudenstadt
Telefon:  +49 7441 539-0
Fax:  +49 7441 539-149
E-mail: schmierstoffe@oest.de

www.oestgroup.com


