
Quintolubric



Tentang Quaker

Digunakan Dalam Industri :

Quaker Chemical adalah penyedia global terkemuka untuk cairan proses, spesialisasi 
kimia, dan keahlian teknis untuk berbagai industri, termasuk baja, aluminium, otomotif, 
pertambangan, dirgantara, tabung dan pipa, kaleng, dan lainnya.
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Quaker Chemicals



Quaker adalah perusahaan pertama yang menawarkan cairan HFD-U dan telah menjadi 
pemimpin pasar untuk jenis teknologi ini.
Cairan HFD-U Quaker saat ini didasarkan pada senyawa organik sintetik dan terjadi ester 
alami. 
Seri QUINTOLUBRIC® 888 ester poliol sintetik adalah pemimpin industri dalam ester 
berbasis teknologi
Cairan Quaker HFD-U sudah biodegradable dan memiliki toksisitas air yang rendah, 
membuat mereka ideal untuk digunakan di mana berada pada lingkungan yang 
membutuhkan perlindungan lingkungan
Cairan Quaker HFD-U tersedia secara global dan memberikan kinerja luar biasa dalam 
ketahanan api, pelumasan dan umur Panjang
Cairan dengan kinerja tertinggi tanpa kompromi dan mempertajam keunggulan 
kompetitif Anda

Quaker Quintolubric Series 888, Sintetis Bebas Air Cairan Hidraulik Tahan Api (HFD-U) 
(888-46)

Produk yang kami tawarkan:

Fitur & Kelebihan Quaker Quintolubric 888-46

Dirancang untuk 
menggantikan cairan 
hidraulik berbasis oli mineral 
anti-aus yang digunakan 
dalam aplikasi di mana 
terdapat bahaya kebakaran 

Cairan hidrolik tahan api 
poliester sintetis ISO VG 46

Digunakan dalam aplikasi 
hidraulik yang sensitif 
terhadap lingkungan tanpa 
mengorbankan operasi 
sistem hidraulik secara 
keseluruhan

Factory Mutual Disetujui 
sebagai cairan yang tidak 
terlalu berbahaya



Manfaat

Cara Penggunaan

- Cairan tipe HFD-U tahan api
- Tersedia secara global
- Terdepan dalam industri yang berbasis teknologi ester 
- Bebas dari bahan dasar mineral, air & ester fosfat
- Dapat digunakan pada peralatan yang tidak tahan api
- Kinerja yang lebih baik (masalah perawatan)

- Biodegradable
- Toksisitas air yang rendah

- Dapat digunakan dalam jangka panjang
  (dari 30 hingga 0 katup)

Product

Go Green

- Tahan api
- Temperatur penyalaan tinggi 
- Pelepasan panas rendah
- Penyebaran api yang dapat dikontrol
- Stabilitas geser yang sangat baik
- Disetujui oleh Persetujuan Bersama Pabrik
- Tidak menyebabkan iritasi
- Stabilitas oksidasi terbaik dikelasnya

- Tidak beracun 
- Dapat terurai sepenuhnya
- Pengolahan limbah sederhana
- Ramah lingkungan

1. Tuangkan cairan Quintolubric 
    ke area kerja 

2. Setelah dituangkan, 
    cairan Quintolubric akan 
    mengeluarkan asap

3. Cairan Quintolubric 
    mengontrol api agar tidak 
    membesar

Product

Go Green

Time



Contoh

Contoh penggunaan cairan Quintolubric pada industri pengecoran logam


