
        

 
 
        

             DPI TOTAL FLUID MANAGEMENT CONCEPT 
 

“ BETTER PERFORMANCE AND LUBRICATION WITHOUT OIL 
    

         DPI SMF – O7 ALU TECHNISCHE DATA 
 

DPI SMF- O7 ALU is een olie en solvent vrije koelvloeistof ontwikkeld op basis van de  laatste 
innovaties in de chemische proces engineering . 
Door de jarenlange ervaring van DPI in de ontwikkeling van dermatologisch verantwoorde 
producten werd onder het motto “ Better Performance and Lubrication without oil”, een 
productgamma samengesteld dat de huidige koelsmeerstoffen op basis van olie overtreft en 
volledig kan vervangen. 
Door zijn unieke eigenschappen kan dit product ingezet worden voor alle soorten 
metaalbewerkingen ( lichte en zware verspaning, draaien, boren, ruimen, frezen, zagen, 
snijden,slijpen,…) en op alle soorten materialen ( staal,hooggelegeerde materialen, gietijzer, 
aluminiumlegeringen, hard metaal en non ferrometalen )   
DPI SMF –07 ALU is bovendien uitermate geschikt voor het bewerken van kortspanige 
aluminium. 
Het stockeren van allerlei koelvloeistoffen voor de verschillende toepassingen behoort dan ook 
tot het verleden. 
Door de buitengewone koelingeigenschappen is het mogelijk om hogere snijsnelheden te 
behalen. De machines blijven beschermd door de aanwezigheid van een corrosie inhibitor in 
het product. 
In tegenstelling tot de klassieke middelen,zullen zowel de machines als de werkstukken “clean” 
blijven en vrij zijn van kleverige olie en emulsie residu’s wat de kosten voor het reinigen en 
ontvetten van de machines aanzienlijk zal doen afnemen. 
DPI SMF-07 ALU is dermatologisch en toxicologisch getest door gereputeerde onafhankelijke 
labo’s. Dit product wordt zonder problemen door de huid verdragen en is absoluut veilig 
inzetbaar zonder enig milieurisico. 
Een startconcentratie van 6% ( refractometer 3.4) met gedemineraliseerd water is vereist voor 
alle toepassingen. 
Bij de navulling kan de concentratie worden aangepast naargelang de bewerking. 
In de meeste toepassingen kan de concentratie voor het navullen worden terug gebracht naar 
3 à 4%.( doseerapparaten en ionenfilters zijn uit stock leverbaar) 
Alvorens DPI SMF-07 ALU toe te voegen, dienen de machines en circulatiesystemen grondig 
te worden gereinigd met de DPI SC-66 systeem reiniger.  
 
 
Verpakkingen: 
- bussen van 30 liter  
- metalen vaten van 210 liter  
- box containers van 1000 Liter  


