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LASER COOLANT 
Chladicí prostředek pro řezání laserem 
 

 

 
Popis 
 

LASER COOLANT je speciálně upravená voda, 
která se vyznačuje velmi malou vodivostí pod 5 
µS (Mikrosimens). Díky této speciální vlastnosti 
může být enormně prodloužena životnost vodou 
chlazených zařízení pro řezání laserem. 
  
Výhody 
 

 vodivost < 5 µS 

 dobrá snášenlivost s pokožkou 
 
Použití 
 
LASER COOLANT má velmi vysokou čistotu, 
která může být již při otevření balení znečištěna 
částicemi prachu a tím se také zvyšuje vodivost. 
Proto platí, balení vždy otevírat v čistém prostře-
dí a ihned naplnit do vyčištěného chladícího ag-
regátu. Nikdy nenechat stát balení otevřené! 
 
 
 

 
Oblast nasazení 
 

LASER COOLANT je vhodný k chlazení vodou 
chlazených zařízení pro řezání laserem. 
 
Skladování a přeprava 

 
LASER COOLANT je nutné skladovat v originál-
ním balení při teplotách 5 – 35 ºC. 
Všeobecně by neměl být LASER COOLANT vy-
staven teplotám pod 1 ºC. Zamrzá při teplotě  
0 ºC. Pokud by byl LASER COOLANT během 
přepravy vystaven mrazu a zmrzne, může být 
opět rozmrazen při teplotách min. + 5 ºC. Je nut-
né dbát na to, aby kapalina úplně rozmrzla. 
 
Projekt Synergy 

 
„Využít spolupráce a ve prospěch uživatele 
nechat působit na produkty“, to je zásada Sy-
nergy projektu firmy MOTOREX. Produkty, jež 
jsou ovlivňovány prostřednictvím poznatků ze 
vzniklé spolupráce mezi výrobci strojů a nářadí, 
uživateli a firmou MOTOREX, označuje 
MOTOREX jako tzv. Synergy projekty. 
 
 
 

Technická data 
 

Vlastnosti Jednotka Zkouška podle Hodnoty 

Barva 
Měrná hmotnost při 20°C 
Hodnota pH 
Vodivost 
 

 
g/ml 
% 
µS 

 

DIN ISO 2049 
ASTM D 4052 
DIN 51369 
 

bezbarvá 
0.988 
6,5 
< 5 

 
    

 
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. 


