
Масло для наиболее тяжелой механической обработки черных металлов. Без хлора и 
примесей. 

 
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. 

   

   

 

  

 

 

 

 

 • Не содержащая хлора смазочно-охлаждающая жидкость со специальными 
присадками, предназначенная для использования при сложных процессах 
обработки черных металлов, таких как глубокое сверление, нарезание резьбы, 
глубинное шлифование и нарезание зубьев на высокоуглеродистых сталях. 

• VALONA ST 7016 производится на основе специальным образом очищенных 
базовых масел и не содержит органических хлорсодержащих компонентов. 

• VALONA ST 7016 не применяется для обработки медных сплавов 

 

 

 

 

 • Специальная рецептура продукта разработана для широкого спектра операций 
механической обработки, что выражается в очень хорошем качестве обработки 
поверхности, высоком классе точности и допусков. 

• Противоизносные свойства VALONA ST 7016 обеспечивают продолжительный 
срок службы инструмента. 

• Отличные противопыльные и антипенные свойства, высокая стойкость 
окислению. 

 

 

 

 

TOTAL VALONA ST 7016  Стандарт Ед. измерения Значение 

Цвет ASTM D 1500 От 1 до 8 1 

Плотность при 15°C ISO 3675 кг/м3 856 

Вязкость при 40°C ISO 3104 мм2/с 16 

Температура вспышки в открытом тигле ISO 2592 °C 180 

Коррозия на медной пластине, 3ч при 100°C ISO 2106 Оценка 4с 

Анилиновая точка ASTM D 611 °C 99,9 

Температура застывания ISO 3016 °C -30 
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Олива для найбільш важкої механічної обробки чорних металів. Без хлору та домішок. 

 

• Мастильно-охолоджувальна рідина, що не містить хлору, зі спеціальними 
присадками, призначена для використання в складних процесах оброблення 
чорних металів, як-от глибоке свердління, нарізування різьблення, глибинне 
шліфування та нарізування зубів на високовуглецевих сталях. 

• VALONA ST 7016 виробляється на основі спеціальним чином очищених 
базових олій і не містить органічних хлорвмісних компонентів. 

• VALONA ST 7016 не застосовується для обробки мідних сплавів 
 

• Спеціальна рецептура продукту розроблена для широкого спектра операцій 
механічного оброблення, що виражається в дуже хорошій якості оброблення 
поверхні, високому класі точності та допусків. 

• Протизносні властивості VALONA ST 7016 забезпечують тривалий термін 
служби інструменту. 

• Відмінні протипилові та антипінні властивості, висока стійкість до 
окислення. 

 

 

TOTAL VALONA ST 7016 Стандарт Од. виміру Значення 

Колір ASTM D 1500 Від 1 до 8 1 

Щільність при 15°C ISO 3675 кг/м3 856 

В'язкість при 40°C ISO 3104 мм2/с 16 

Температура спалаху у відкритому тиглі ISO 2592 °C 180 

Корозія на мідній пластині, 3год при 100°C ISO 2106 Оцінка 4с 

Анілінова точка ASTM D 611 °C 99,9 

Температура застигання ISO 3016 °C -30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL LUBRICANTS 
562 Avenue du Parc de l'ILE 
92000 Nanterre 

VALONA ST 7016 
Оновлення: 19-02-2009 

Sticker reference: 

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 наданий за запитом місцевим торговим представником. 

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

