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PRODUCT INFORMATIE 

 

Quick Tap Synthetic Cutting Fluid 
 
Bardahl Quick Tap Synthetic Cutting Fluid zorgt voor het sneller en eenvoudiger bewerken van harde en zachte 
metalen. Het is een niet –emulgeerbare, kant en klare synthetische snijolie ontwikkeld voor het bewerken van ijzer, 
ijzerlegeringen, nikkel, koper, koperlegeringen en magnesium. 
 
Het probleem 
 
Verkleuring en corrosievorming is één van de grote problemen bij de bewerking van metalen en hebben vaak 
een nadelige invloed op de levensduur van machine onderdelen. Wrijving afkomstig van het snijden of andere 
bewerkingen zullen de smering afbreken en vormen veel hitte die weer afgevoerd moeten worden. Deze hitte 
veroorzaakt bij zwavel houdende snij-oliën rook en damp die een vervelende reuk hebben en vaak tot klachten 
van het personeel leiden. Snij afval, vuil en water in combinatie met hogere temperaturen zorgen voor de 
vorming van gom en vernis in de olie die vervolgens zorgen voor neerslagen die tot storing van de machine kan 
leiden en het bewerkte metaaloppervlak verkleurd. 
 
De werking 
 
Bardahl Quick Tap Synthetic Cutting Fluid is opgebouwd uit een combinatie van hoogwaardige synthetische en 
minerale oliën, Bardahl’s “polaire aantrekkingskracht” formule en roest- en oxidatieremmende bestanddelen. 
De oliën en toevoegingen in deze snij-olie veroorzaken geen vlekken op de meeste metalen en de roest – en 
oxidatieremmende middelen voorkomen corrosievorming op bewerkte metaaloppervlakken en 
machineonderdelen.  
 
Bardahl Quick Tap Synthetic Cutting Fluid bevat geen zwavel en er zullen zich dus geen zwaveldampen vormen 
tijdens de bewerking. 
Met de unieke Bardahl formule ontstaat er een smeerfilm die zich hecht aan het metaal en zal blijven smeren 
waar andere smeermiddelen of zwaveltoevoegingen allang zouden verbranden.  
 
Bardahl Quick Tap Synthetic Cutting Fluid zal de wrijving verminderen de levensduur van het gereedschap 
verlengen en de afwerking van het bewerkte metaaloppervlak verbeteren. Een lichte olie in de snij-olie zal de 
warmte, afkomstig van de metaal bewerking afvoeren. Tenslotte zullen oxidatieremmende middelen de 
vorming van gom en vernis voorkomen.  
Deze vloeistof vermindert breuk en slijtage bij het tappen, versnelt het bewerken en voorkomt oneffenheden. 
 
Toepassing 

 
− Draadtrekken en tappen 

De gereedschappen voor deze bewerking zullen langer scherp blijven. 
  

− Boren 
Een langere levensduur en lagere temperaturen voor de te gebruiken boren. 

 
− Snijden 

De snij-olie kan tijdens het snijden worden aangevoerd om zodoende te zorgen voor een constante 
smering tijdens het snijden. De zaag zal langer scherp blijven en zodoende de onderhoudskosten en 
vervangingskosten laag houden. 
 

− Stansen  
 

− Dieptrek toepassing 
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Gebruiksaanwijzing 
 
Bardahl Quick Tap Synthetic Cutting Fluid is een kant en klare snij-olie voor uiteenlopende 
metaalbewerkingen. Vooral voor die toepassingen waar extra hogedruk eigenschappen verlangd worden kan 
10 tot 20% Industrial Oil Additive worden toegevoegd aan de Bardahl Quick Tap Synthetic Cutting Fluid. 
 
*Er kunnen zich vlekjes vormen op bepaalde aluminium legeringen. Wij adviseren dit    
 eerst te testen. 
 
Analyse-gegevens 

Test Resultaten 
Category Unit Bardahl Quick Tap Synthetic Cutting 

Fluid 
Density 15°C g/ml 0,880 
Viscosity 40°C mm²/s 35 
Viscosity 100°C mm²/s 6,3 
Viscosity index  135 
Flashpoint COC °C 208 
Falex Load Lbs/inch 2 1750 
Four Ball Test kg 400 
 
 
Bardahl Quick Tap Synthetic Cutting Fluid is verkrijgbaar in diverse literverpakkingen en in een spuitbus. Een 
spuitbus verpakking maakt het mogelijk om moeilijk te bereiken plaatsen te smeren zoals bv. binnenkant van 
een pijp. De “spray” zal zich sneller op elke plaats hechten en voorkomt zodoende verspilling van product. Het 
drijfgas van de spuitbus zorgt voor extra koeling en dit maakt sneller en gemakkelijker werken mogelijk.  
 
 
Artikelnummer 73804 
Inhoud  400 ml 
  
Artikelnummer 73851 
Inhoud  1 liter 
 
Artikelnummer 73855 
Inhoud  5 liter 
 
Artikelnummer 73882 
Inhoud  25 liter 
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