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Technický list 

 

COOL-CORE READY PLUS 
chladicí prostředek připravený k použití pro motorové vřetenové systémy 
vyvinuto pro Step Tec 
 

 

 
Popis 
 

COOL-CORE READY PLUS se používá jako chladicí 
prostředek a ochrana proti korozi pro motorové 
vřetenové systémy, obzvláště tam, kde není k dispozici 
dostatečně čistá pitná voda pro mísitelné produkty. 
Obsažené látky pasivují různorodé materiály a chrání je 
dlouhodobě před korozí. Pomocí COOL-CORE READY 
PLUS lze bezpečně chladit hnací hřídel 
vysokootáčkových vysoce výkonných motorových 
vřeten. Samozřejmě může být tento chladicí prostředek 
použit také v méně namáhaných systémech. 
 
Vlastnosti 
 

 zamezuje elektrochemické korozi 

 chrání hliník, barevné a železné kovy 

 nenáročný na údržbu 

 dlouhodobá ochrana 

 mrazuvzdorný do -30°C 
 
Údržba 
 

COOL-CORE READY PLUS musí být periodicky 
kontrolován podle specifikací výrobce vřetena popř. 
stroje (prosím dbejte pokynů údržby na zadní straně). 
Pokud má být jiný produkt vyměněn za COOL-CORE 
READY PLUS, musí být chladicí systém před výměnou 
ošetřen 3% CS-CLEANER během 48 provozních hodin. 
Dbejte též pokynů údržby výrobce vřetena. 

Použití 
 

COOL-CORE READY PLUS je připravený k použití, 
nepřidávejte žádnou vodu. Průměrná provozní teplota v 
rozsahu 20 - 25°C zachová elastomery dlouhodobě 
účinné. Při optimálních aplikačních podmínkách a při 
dodržení návodu k použití může zůstat chladicí 
prostředek nasazen až 4 roky. 
 
Upozornění: Nesmí být použity ani pozinkované díly 
v chladicím systému ani podobné materiály pro 
směšovací nádrže a zásobní nádrže. 
 
Skladování 
 

COOL-CORE READY PLUS skladujte v originálním 
balení při 5 – 35°C. Maximální doba skladování 
v uzavřených originálních obalech je 4 roky. 
 
Synergy Project 
 

„Spolupráce při vývoji produktů ku prospěchu 
uživatelů.“, to je velikost Synergy Project. 
Produkty, ve kterých jsou spojeny zkušenosti výrobců 
obráběcích strojů, obráběcích nástrojů, uživatelů a 
firmy MOTOREX, jsou firmou MOTOREX označeny 
jako Synergy Project. 
 

 
 
 
 
 

Technické údaje 
 

Vlastnosti Jednotka Zkouška podle Hodnoty

Barva DIN ISO 2049 růžová

Hustota při 20°C g/ml ASTM D 4052 1,066

pH při 20°C DIN 51785 8,0 - 8,6

Bod tuhnutí °C ASTM D 5950 -30

Oblast použití °C 4 - 80

Koncentrace % 50 - 60

refraktometrický faktor %Brix
-1

*1,6  
 * (vyčtená hodnota refraktometru 34% => efektivní 54,4%) 
Třída ohrožení vody: WGK 1 
Kód odpadu: VeVA / EWC 120109 
    
 

Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí. Změny jsou vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické údaje platí měřící a výrobní tolerance obvyklé 
v oboru. Lze získat bezpečnostní list. 
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Důležité pokyny k použití COOL-CORE READY PLUS 
 

1. První uvedení chladicího systému vřetena do provozu 
Předtím, než je chladicí systém uveden poprvé do provozu, musí být očištěn od usazenin a zárodků 
mikrobů. Jinak vzniká nebezpečí, že budou poškozeny některé díly, nebo že se chladicí prostředek zkazí. 

 Systém důkladně opláchněte směsí z COOL-CORE READY PLUS s 3% CS-CLEANER  
během 2 hodin. 

 Systém zcela vyprázdněte. 

 Naplňte nádrž pro chladicí prostředek s COOL-CORE READY PLUS podle plnicích předpisů. 
 

2. Údržba 
COOL-CORE READY PLUS je bezúdržbový s dlouhodobou ochranou proti korozi. Aby byla zajištěna 
dlouhodobá ochrana a konstantní kvalita chladicího prostředku, doporučujeme provádět pravidelné 
kontroly následujících parametrů: 

 vzhled 

 zápach 

 hodnota pH 

 koncentrace 
 
Úprava koncentrace při ztrátě odpařením: 
Při příliš vysoké koncentraci musí být dosaženo cílové koncentrace 55% pomocí postupného přidávání 
pitné vody, která nesmí překročit následující hraniční hodnoty: 
- tvrdost vody max. 3,6 mmol/l 
- chloridy  max. 100 ppm 
- sírany  max. 100 ppm 
 
Příklad výpočtu: stávající koncentrace 60%, cílová koncentrace 55%, objem nádrže 25 litrů 
 
množství na doplnění = objem nádrže – ( x cílová koncentrace) 
 
množství na doplnění = 25 – ( x 55) = 2,0 litru 
 
Tudíž musí být doplněno 2,0 litru pitné vody. 
 

3. Výměna chladicího prostředku 
Interval výměny: 
Za optimálních aplikačních a provozních podmínek může zůstat chladicí prostředek nasazen maximálně 
4 roky. 
Postup při výměně: 
1. Ke „starému“ chladicímu prostředku přidejte 3% CS-CLEANER.  

Nechte v provozu minimálně během dalších 48 hodin. 
2. Nádrž potom zcela vyprázdněte a dobře vyčistěte. Pozor, dbejte pokynů k odstranění. 
3. Pokud byl systém silně znečištěný, doporučujeme ho 10 minut oplachovat čistou pitnou vodou  

před novým naplněním chladicího prostředku. 
4. Nádrž nově naplňte COOL-CORE READY PLUS. 

 

4. Odstranění použitého chladicího prostředku 
Použitý chladicí prostředek nesmí být vylit do odpadní vody. Musí být odstraněn stejně jako vodou 
mísitelné chladicí kapaliny. Viz Třída ohrožení vody a Kód odpadu na straně 1. 
 

5. Obecné pokyny 
Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu poznatků. Pro uvedené specifikace platí obvyklé 
měřicí a výrobní tolerance. Naše produkty jsou stále ve vývoji. Vyhrazujeme si právo změnit údaje tohoto 
listu kdykoli a bez předchozího upozornění. 
 
MOTOREX AG nepřebírá v žádném případě záruku za kontaminovaný systém, mechanické defekty a podobné, které vznikly díky 
nedostatečné péči, nedodržování pokynů, nebo použití nedoporučených materiálů/látek. Platí obecné prodejní a dodací podmínky 
(AVLB) MOTOREX AG LANGENTHAL. 

objem nádrže 
stávající koncentrace 
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