
 

 

RENOFORM MCO 3802-SN 
Мастильно-холодильна рідина для штамповки  
 
Опис 
RENOFORM MCO 3802-SN – не змішувана з 
водою МХР на базі мінеральної оливи, з 
вмістом полярних та ЕР-присадок. При нане-
сенні за допомогою спрейєрного обладнання 
утворює лише незначний оливний туман. 
RENOFORM MCO 3802-SN сумісна з антикоро-
зійними оливами серії ANTICORIT, з оливами 
типу «прелюби», які використовуються в мета-
лургії, а також з миючими засобами. Крім того, 
RENOFORM MCO 3802-SN відзначається суміс-
ністю з адгезивними матеріалами, ущільнен-
нями та ґрунтовкою для електростатичного 
нанесення фарби. RENOFORM MCO 3802-SN 
відповідає всім експлуатаційним вимогам 
штампувального цеху щодо сумісності при 
зварюванні, фосфатуванні, мийці та фарбуванні. 
RENOFORM MCO 3802-SN підходить для 
деформації непокритої сталі, а також для сталі 
гальванізованої гарячим зануренням, електро-
гальванізованої, оцинкованої після відпалу, 
покритої цинком, нікелем та попередньо 
фосфатованої. Плівка, яка залишається на 
деталях після штамповки, забезпечує антикоро-
зійний захист. 
RENOFORM MCO 3802-SN має допуск багатьох 
виробників автомобілів як олива для глибокої 
витяжки.  
 
 

Застосування 
RENOFORM MCO 3802-SN використовується в 
процесах витяжки від середніх до важких. За 
допомогою спрейєрного обладнання добре 
наноситься тонка плівка до 3 г/м2. RENOFORM 
MCO 3802-SN легко усувається за допомогою 
водних лужних очисників. Ми рекомендуємо 
використання індустрійних миючих засобів серії 
RENOCLEAN. 
 
Умови зберігання 
При зберіганні у щільно закритій оригінальній 
упаковці до 36 місяців при температурі від +5°С 
до +40°С. 
 
Переваги застосування 

 Сумісність з прелюбами та антикорозійними 
оливами, які використовуються в металургії  

 Можливість застосування у спреєрному та 
прокатному обладнанні 

 Висока ефективність витяжки, високі 
протизношувальні властивості 

 Універсальність застосування для сталі та 
алюмінію 

 Для усіх типів листа – покритого та 
непокритого 

 Відмінний антикорозійний захист 

 Не взаємодіє (відсутність інтерференції) у 
ванні для нанесення покриття катафорезом 

  



 

 

RENOFORM MCO 3802-SN 
Мастильно-холодильна рідина для штамповки  
 
Типові хімічні та фізичні характеристики 

Параметри Одиниці Дані Норми 

Зовнішній вигляд прозора рідина коричнюватого кольору 

Колір  7.0 DIN ISO 2049 

Питома вага при 15°С кг/м3 918 DIN 51 757 

Кінематична в’язкість при 40°С мм2/с 100 DIN 51 562 

Температура спалаху °С 142 DIN ISO 2592 

Температура застигання °С -9 DIN ISO 3016 

Стійкість на зсув  витримує VDA 230-201 

 
 


