
DE PH ONDER CONTROLE HOUDEN
IS NU EENVOUDIGER GEWORDEN
PRODUCTIVITEIT ZONDER CONCESSIES
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GEEN ZORGEN MEER 
BIJ HET BEWERKEN 
VAN FERROLEGERINGEN 

CASTROL HYSOL XBB 

Ferrolegeringen, zoals gietijzer, zijn robuuste 
materialen die kunnen roesten, en vaak 
moeilijkheden en kostbare problemen op de 
werkvloer veroorzaken. Uitlogen van legering-
componenten en bacteriële groei kunnen leiden 
tot instabiliteit van de vloeistofemulsie.

Elke dag weer moeten steeds hogere productie-
doelen worden gehaald, moet de druk om 
planningen te verfi jnen worden weerstaan         
en stilstandtijd worden verminderd.

De experts van Castrol zijn aan de slag gegaan om deze 
tegenstrijdige uitdagingen het hoofd te bieden, zodat u het 
onderhoud van uw verspaningsvloeistof binnen de perken 
kunt houden, zonder concessies te hoeven doen aan de totale 
prestaties. Castrol heeft Hysol SL 35 XBB geformuleerd: een 
unieke technologie die geen boor of biocide bevat en het 
volgende garandeert:

Productiviteit gedurende langere tijd
— Stabiele vloeistof met pH-bewakingstechnologie

— Schonere systemen en minder afval

Minder interventies
— Minder vloeistof bijvullen

— Elimineert of vermindert het gebruik van biocides

— Minder menskracht 

Precisieprestaties en stabiliteit
—  Smerend vermogen; standtijd van gereedschap, 

oppervlakteafwerking

— Minder afkeur

Fabrikanten worden gedwongen een keuze te maken, 
wat dagelijks resulteert in een compromis.

—  Prestaties in balans met de behoefte 
aan antibacteriële behandelingen

—  Gebruik van biocide in balans met gezondheids-                                    
en veiligheidseisen

— pH-stabiliteit in balans met vloeistofonderhoud

01

91124-Hysol XBB A4 Brochure_Belgium.indd   1 9/8/16   4:30 PM



Hysol SL 35 XBB

Concurrent HA

Concurrent HB

Concurrent HD

Concurrent HE

Concurrent HF

Concurrent HC

Relatieve buffersterkte van Hysol SL35 XBB in vergelijking 
met conventionele producten

PRODUCTIVITEIT 
GEDURENDE LANGERE TIJD

CASTROL HYSOL XBB 

Castrol Hysol SL 35 XBB kan langer dan conventionele 
verspaningsvloeistoffen effectief blijven, omdat de 
formulering inherent beter bestand is tegen veranderingen 
in de pH als gevolg van microbiologische afbraak. Het 
product vermindert de tijd en kosten die samenhangen 
met het bijvullen met aanvullende middelen en helpt u 
productiedoelstellingen te realiseren.

* Gebaseerd op het titreren van zeven vloeistoffen tot een pH van 8,5               
is bereikt.

In laboratoriumtests bleek Castrol Hysol SL 35 XBB tot 
wel 24% meer zuur materiaal te kunnen neutraliseren 
dan standaardverspaningsvloeistoffen. Dat betekent 
dat het langer effectief blijft.*

02

91124-Hysol XBB A4 Brochure_Belgium.indd   2 9/8/16   4:30 PM



MINDER 
INTERVENTIES

CASTROL HYSOL XBB 

We hebben Castrol Hysol SL 35 XBB getest tegen 
veelgebruikte producten van concurrenten.

Aan het eind van de testperiode van 80 dagen lag de bacterie-
groei met Castrol Hysol XBB nog binnen aanvaardbare 
grenzen, zonder de noodzaak van enige interventie.

Op dat moment moest bij alle drie de concurrerende 
producten al ten minste eenmaal biocide worden       
bijgevuld; bij de eerste al op dag 34.

Castrol Hysol SL 35 XBB verbetert de omstandigheden voor  
de operators en uw gezondheids- en veiligheidsprofiel,  
omdat het geen borium of biocide bevat.

Bovendien vermindert het de noodzaak van het gebruik van 
biocide-additieven significant (en in sommige gevallen zelfs 
volledig).

Uiterlijk van de emulsie na vier weken  
dagelijkse enting met bacteriën/schimmels

Hysol SL 35 XBB

Voor de test

Na de test

SS-Control

Castrol Hysol SL 35 XBB verlengt de standtijd van de vloei-
stof en vermindert uiteindelijk het aantal interventies en 
stilstandtijden, zoals is aangetoond in vergelijkende 
laboratoriumanalyses. 

Castrol Hysol SL 35 XBB kan de noodzaak van biocide-
additieven significant of zelfs volledig verminderen en             
op die manier zowel tijd als kosten besparen.

Zelfs onder extreme belasting in een microbiële stress-
test behoudt Castrol Hysol SL 35 XBB een uitstekende 
emulsiestabiliteit.

Product

Representatieve contaminatie

Bacteriën

Telling Goed tot dag
Bijvullingen 
met biocide

Hysol SL 35 XBB 10ˆ2 >80 0

Concurrent A 10ˆ5 34 1

Concurrent B 10ˆ7 41 2

Concurrent C 10ˆ4– 10ˆ5 48 1

Castrol Hysol SL 35 XBB kan een besparing tot 
wel 45% op bijvulvloeistoffen realiseren.**
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Testresultaten Castrol Hysol SL 35 XBB
— Geen verlaging van de pH

— Geen verkleuring van de vloeistof

— Geen bacteriën

— Geen schimmels

— Langdurig stabiel product

** Op basis van de ervaringen van een klant die overstapte van standaard-
verspaningsvloeistoffen op Castrol Hysol SL 35 XBB konden wij waarnemen 
dat een besparing van tot wel 45% in bijvulvloeistoffen kon worden 
gerealiseerd.
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CORROSIE
PRESTATIES

CASTROL HYSOL XBB 

Castrol Hysol SL 35 XBB houdt de machinale bewerkings-
prestaties op peil en helpt beschermen tegen corrosie, zelfs 
bij lage concentraties. Daardoor is er minder onderhoud 
aan machines nodig en worden de kosten van afgekeurde 
producten en nabewerkingen verlaagd.

BEWEZEN VOORDELEN

Voorbeeld een

Een klant in Roemenië die lagercomponenten vervaardigt, wilde de 
systeemonderhoudskosten verlagen en zocht om gezondheids- en 
veiligheidsredenen een product dat geen formaldehyde bevat. Na 
te zijn overgestapt op Castrol Hysol SL 35 XBB constateerde de klant 
de volgende voordelen:

—  Aanzienlijke besparing op onderhoudsadditieven omdat 
toevoegen van biocides of schuimremmers niet nodig bleek     
te zijn

—  Verbetering van de omstandigheden op het gebied van 
gezondheid en veiligheid

—  Geen enkele verandering in de kwaliteit van de vervaardigde 
componenten na de introductie van dit product 

Voorbeeld twee

Een kwalitatief hoogwaardige en gespecialiseerde lagerfabrikant 
in China moest al na zes maanden gebruik van de bestaande 
vloeistof regelmatig additieven toevoegen vanwege 
corrosieproblemen op componenten en een slechte biologische 
stabiliteit. Er waren problemen met huidirritatie, stank in de 
productiefaciliteit en overmatige blootstelling aan gevaarlijke 
chemicaliën bij het veelvuldig toevoegen van additieven. Na 
overstappen op Castrol Hysol SL 35 XBB meldde de klant een 
groot aantal voordelen, waaronder:

—  Betere antibacteriële prestaties: toevoegen van biocide is 
overbodig en de stank in de productiefaciliteit is verdwenen

—  De problemen van operators met huidirritatie zijn verdwenen

 —  Ze voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen door 
schuimvorming te elimineren en het milieu te ontzien

 — De productkwaliteit blijft stabiel

— Het bijvulvolume kan significant worden verkleind

Castrol Hysol XBB heeft een lange standtijd voor 
systeemstabiliteit zonder concessies te doen aan de 
productiviteit.

Castrol Hysol SL 35 XBB-kortespaancorrosietest

3% in 20°dH 4% in 20°dH 5% in 20°dH

De bovenstaande testresultaten tonen aan dat Castrol Hysol SL  
35 XBB goede corrosiewerende eigenschappen bezit

.

2% in 20°dH

04

91124-Hysol XBB A4 Brochure_Belgium.indd   4 9/8/16   4:30 PM



PRODUCT
TOEPASSINGSHANDLEIDING

CASTROL HYSOL XBB 

 Toepassing Gietijzer
Laag- tot middel-
gelegeerd staal

Hooggelegeerd 
roestvast staal

Aluminium- 
legeringen

Magnesium- 
legeringen Koper

Slijpen •• •• ••

Frezen en Draaien (algemene 
machinale bewerking) •• •• •

Boren •• •

Ruimen en tappen •• •

Brootsen ••

•  Mogelijke toepassing. Neem vooraf contact op met een Castrol-vertegenwoordiger 
•• Geadviseerde basistoepassing
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CASTROL HYSOL XBB 
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Neem voor aanvullende informatie contact met ons op
Alle geleverde producten en diensten worden geleverd onder de industriële standaardverkoopvoorwaarden 
van Castrol. Neem contact op met uw lokale Castrol-expert voor aanvullende informatie. 

Castrol en het Castrol-logo zijn handelsmerken van Castrol Limited en worden gebruikt onder licentie.

BP Europa SE – BP Nederland
Capelle aan den IJssel, Postbus 1131, 3000 BC Rotterdam, Nederland

BP Europa SE – BP Belgium
Langerbruggekaai 18, 9000 Gent, België

© 2016 Lubricants UK Ltd. Alle rechten voorbehouden.

www.castrol.com
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