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Hadde Yatak Yağları

MORTECH OIL SERİSİ

Düşük ve çok yüksek devirlerde çalışan tek merkezli yağlama sistemi olan hadde makinelerinde, iki merkezli
yağlama sistemi olan “No-Twist” hadde makinelerinin yüksek devirli son ünitelerinde, düşük devirli başlangıç
ünitelerinde ve aynı sistemde yer alan diğer makine parçalarında, ekipman üreticisinin önerileri esas alınmak
kaydı ile düşük devirler için daha yüksek viskoziteli Mortech Yağları kullanılmalıdır.

• Yüksek miktarda suyun bulunduğu ortamlarda suyu hızla bünyesinden atarak kuvvetli bir yağ filmi 
oluşturur. 

• Ağır vedarbeli yüklerdemetal yüzeyler arasında tampon yağ filmi oluşturarak aşınmaları enaza indirir. 
• Paslanma ve korozyona karşı sistemi mükemmel korur. 
• Yüksek oksidasyon direnci çok uzun servis ömrü sağlar. 
• Yağ tüketimini azaltarak işletme maliyetlerini düşürür. 
• Köpürmeye karşı yükseltilmiş direnci ile köpürmez, kavitasyon kaynaklı aşınmaları önler. 

ISO VG 100, 150, 220, 320, 460



Tekstil Yağları

TEKSTİL YAĞI 15 K

Tekstil endüstrisinde çeşitli makinelerde, bükme ve sarma yapan dokuma tezgahları iğnelerinde ve bağ
makineleri aksamında kullanılır. Ayrıca, düşük viskoziteli yağ kullanılabilen yerlerde, hidrolik sistemlerde ve
yataklarda kullanılabilir.

• Paslanma ve korozyona karşı tüm platin, iğne ve yataklarını mükemmel korur. 
• Yüksek aşınma önleme özellikleri sayesinde parça ömrünü uzatır. 
• Yüksek oksidasyon direnci sayesinde vernikleşme ve yapışmalara neden olmaz. 
• Üretim veriminin ve kalitesinin artmasına yardımcı olur.

ISO VG 15



Havalı Alet Yağları

ROCK DRIL LUBRICANT EP-XM 100 

Burgu, kaya matkabı, havalı şahmerdan, tokmaklayıcı, yontma çekici gibi kaya delicilerin dahil olduğu çarpmalı
tip havalı aletlerde kullanılır.

• Yapışkanlık özelliği sayesinde su ile yıkanmaya dayanıklıdır, delme düzeyine çok iyi yapışır. 
• Depozit ve tortu oluşumunu en aza indirir ve kontrol altında tutar. 
• Alet ömrünü uzatır. 
• Yüksek termal stabilitesi ile yüksek sıcaklıklarda bile üstün koruma sağlar. 
• Bakım maliyetlerini düşürür. 
• Pas ve korozyona karşı sistemi mükemmel korur.

ISO VG 100



Kalıp Yağları

KALIP YAĞI M SERİSİ
Özellikle büyük ebatlı gaz beton kalıplarının
yağlanmasında fırça ve püskürtme yoluyla
uygulanarak kullanılır.

• Betonun kalıba yapışmasını önleyerek, düzgün
yüzeyler elde edilmesini sağlar. 

• Kalıpların tekrar kullanılabilmelerini sağlar. 
• Yüzeyde leke bırakmaz. 
• Kalıp temizleme gereğini ortadan kaldırır. 
• Gaz beton kalıplara kolayca uygulanır.

M4, M14, M20 

KALIP YAĞI YPM-1
Özellikle büyük ebatlı çelik beton kalıplarının
yağlanmasında fırça ve püskürtme yoluyla uygulanarak
kullanılır. 

• Betonun kalıba yapışmasını önleyerek düzgün
yüzeyler elde edilmesini sağlar. 

• Kalıpların tekrar kullanılabilmelerini sağlar. 
• Çivi ve demirlerin pas yapmalarına engel olur. • 
Yüzeyde leke bırakmaz. 
• Kalıba kür uygulanmasında buharlaşmaz, 

kalıbın yapışmasını önler. 
• Kalıp temizleme gereğini ortadan kaldırır. 
• Çelik ve tahta kalıplara kolayca uygulanır.


