
 

 

MARTOL EV 40 CF 
 
 

Штамповочная испаряющаяся жидкость. 
 
 

 Резка, прессование, формование. 

 Особенно подходит для резки и формирования алюминия толщиной 
менее 1 мм и подходит для работы с медью и медными сплавами. 

 

 Отличное растекание масляной пленки. 
 Хорошая смачиваемость. 
 Бесцветное минеральное масло. 
 Хорошая охлаждающая способность. 
 Отсутсвие запаха. 
 Хорошая способность к прессованию. 
 Из-за своей низкой летучести MARTOL EV 40 CF можно наносить любым 

способом: разбрызгиванием, распылением, валиком. 
  Продукт не содержит хлора. Оставляет очень незначительные остатки на 

деталях, что позволяет устранить или ограничить обезжиривание. 
 

 

TOTAL MARTOL EV 40 CF 
Стандарт Ед. 

измерения 
Значение 

Плотность при 15°C ISO 3675 кг/м3 771 

Внешний вид визуально  безцветный 

Вязкость при 20°C ASTM D445 мм2/с 2,05 

Температура вспышки ASTM D92 °C 60 

Зольность ISO 3993 % 0 
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Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности.

Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 

представителем.
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MARTOL EV 40 CF 
 
 

Штампувальна випаровувальна рідина.
 
 

• Різання, пресування, формування. 

• Особливо підходить для різання і формування алюмінію завтовшки 
менше 1 мм і підходить для роботи з міддю і мідними сплавами. 

 

• Відмінне розтікання масляної плівки. 
• Хороша змочуваність. 
• Безбарвна мінеральна олія. 
• Хороша охолоджувальна здатність. 
• Відсутність запаху. 
• Хороша здатність до пресування. 
• Через свою низьку летючість MARTOL EV 40 CF можна наносити будь-

яким способом: розбризкуванням, розпиленням, валиком. 
• Продукт не містить хлору. Залишає дуже незначні залишки на деталях, 

що дає змогу усунути або обмежити знежирення. 
 

 

TOTAL MARTOL EV 40 CF 
Стандарт Од. 

вимірювання

Значення 

Щільність при 15°C ISO 3675 кг/м3 771 

Зовнішній вигляд візуально  безбарвний 

В'язкість при 20°C ASTM D445 мм2/с 2,05 

Температура спалаху ASTM D92 °C 60 

Зольність ISO 3993 % 0 
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 Застосування цього мастильного матеріалу відповідно до його призначення і наших рекомендацій не становить особливої небезпеки. Паспорт

безпеки продукту, відповідно до вимог чинних у ЄС норм, може бути надано за запитом місцевим торговим представником.

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1

