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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  
  

LLaa  ffoorrmmaattuurraa  ddii  uunn  mmeettaalllloo  mmeeddiiaannttee  ddeeffoorrmmaazziioonnee  

ppllaassttiiccaa  èè  uunn  mmeettooddoo  ssttoorriiccoo  ddii  ffaabbbbrriiccaazziioonnee  iinn  

nnuummeerroossii  sseettttoorrii  ddeellll''iinndduussttrriiaa  mmeeccccaanniiccaa..  LLaa  llaarrggaa  

aaffffeerrmmaazziioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  èè  ddoovvuuttaa  aanncchhee  aallllaa  ppoossssiibbiilliittàà  

ddii  uuttiilliizzzzaarree  pprrooddoottttii  cchhee  ffaavvoorriissccoonnoo  llaa  llaavvoorraazziioonnee  eedd  iill  

ddiissttaaccccoo  ddeell  ppeezzzzoo  ddaallllee  mmaattrriiccii,,  sseennzzaa  cchhee  iill  ppeezzzzoo  

ssuubbiissccaa  aalltteerraazziioonnii  ddii  nneessssuunn  ttiippoo..  

  

IIll  rreennddiimmeennttoo  ddii  qquueessttee  ooppeerraazziioonnii  èè  

nnootteevvoollmmeennttee  iinnfflluueennzzaattoo  ddaallllaa  lluubbrriiffiiccaazziioonnee  

aaddoottttaattaa..    

  

IIll  lluubbrriiffiiccaannttee  hhaa  iinnffaattttii  llaa  ffuunnzziioonnee  ddii  ccrreeaarree  uunnaa  ppeelllliiccoollaa  

rreessiisstteennttee  ee  tteennaaccee  ttrraa  iill  mmaatteerriiaallee  iinn  llaavvoorraazziioonnee  ee  

ll''uutteennssiillee,,  aall  ffiinnee  ddii  aaiiuuttaarree  lloo  ssccoorrrriimmeennttoo  ee  ddii  eevviittaarree  

ggrriippppaaggggii..  TTaallee  ooppeerraazziioonnee  vviieennee  nnoorrmmaallmmeennttee  

eeffffeettttuuaattaa  ccoonn  pprrooddoottttii  ccoonntteenneennttii  aaddddiittiivvii  aa  bbaassee  ddii  oollii,,  

aalllluummiinniioo,,  rraammee,,  ggrraaffiittee,,  bboorroo  oo  aallttrroo  cchhee  eesspplliiccaannoo  bbeennee  

iill  lloorroo  llaavvoorroo,,  mmaa  hhaannnnoo  ddii  ccoonnttrroo  uunn’’eelleevvaattaa  rreessiidduuaalliittàà..  

QQuueessttoo  ssvvaannttaaggggiioo  ssii  rriippeerrccuuoottee  aanncchhee  iinn  ttuuttttee  llee  

ssuucccceessssiivvee  ooppeerraazziioonnii,,  ggrraavvaannddoo  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  tteemmppii  

ee  ddii  ccoossttii  iimmppuuttaabbiillii  aallllaa  nneecceessssiittàà  ddii  llaavvaaggggii  ssppiinnttii  ssiiaa  

ddeeii  ppeezzzzii  cchhee  ddeellllee  mmaacccchhiinnee  cchhee  ddeeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo..  

  

CCoonn  PPRREESSSS  OOIILL  HHTT  SSPPEECCIIAALLEE  vveennggoonnoo  ddrraassttiiccaammeennttee  

rriiddoottttii  ttuuttttii  ggllii  iinnccoonnvveenniieennttii  ddoovvuuttii  aallll’’uuttiilliizzzzoo  ddeeii  

pprrooddoottttii  ttrraaddiizziioonnaallii  ccoonn  rriiccaadduuttee  ppoossiittiivvee  ssiiaa  ddaall  ppuunnttoo  

ddii  vviissttaa  eeccoollooggiiccoo  cchhee  eeccoonnoommiiccoo  ((rriissppaarrmmiioo  ddii  

ddeetteerrggeennttii,,  tteemmppii  ddii  ppuulliizziiaa  mmaacccchhiinnee,,  ppuulliizziiaa  aammbbiieennttee  

ddii  llaavvoorroo,,  mmaannuutteennzziioonnii  ppeerr  rriimmoozziioonnee  rreessiidduuii,,  eecccc..  

eecccc..))..  AAllttrree  rriiccaadduuttee  ppoossiittiivvee  ssii  ddeevvoonnoo  aall  ffaattttoo  cchhee  

PPRREESSSS  OOIILL  HHTT  SSPPEECCIIAALLEE  ppuuòò  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo  aanncchhee  

aa  ffrreeddddoo  ee  qquuiinnddii  ppuuòò  ssoossttiittuuiirrssii  aa  ppiiùù  pprrooddoottttii  ddii  

pprroodduuzziioonnee  eelliimmiinnaannddoo  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  ccoossttoossii  ssttooccccaaggggii..    

  

PPRREESSSS  OOIILL  HHTT  SSPPEECCIIAALLEE  èè  ddoottaattoo  ddii  uunnaa  vviissccoossiittàà  ttaallee  

cchhee  ppuuòò  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  ooppeerraazziioonnii  ddii  ddeeffoorrmmaazziioonnee  

ccoonn  ssppeessssoorrii  ddii  ddiivveerrssii  mmiilllliimmeettrrii  ((aanncchhee  oollttrree  iill  ccmm))  ee  

ppeerr  ooppeerraazziioonnii  aa  ppiiùù  ppaassssaaggggii  ((ssttaammppaaggggiioo  aa  ppaassssoo))..  

PPRREESSSS  OOIILL  HHTT  SSPPEECCIIAALLEE  ssii  uuttiilliizzzzaa  aanncchhee  iinn  

ooppeerraazziioonnii  ddii  ddeeffoorrmmaazziioonnee  mmoollttoo  ggrraavvoossee  qquuaallii  llaa  

ttrraaffiillaattuurraa  ddii  ffeerrrroo  eedd  aacccciiaaiioo..    UUnnaa  ddeellllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  

pprriinncciippaallii  ddeell  pprrooddoottttoo  èè  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  eesssseerree  

ffaacciillmmeennttee  ddiillaavvaattoo    mmeeddiiaannttee  ssoolluuzziioonnii  aaccqquuoossee  aallccaalliinnee  

pprriimmaa  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ffiinnaallee  ((nniicchheellaattuurraa,,  zziinnccaattuurraa,,  

eecccc,,  eecccc))..  IIll  pprrooddoottttoo  eesseerrcciittaa  uunnaa  bbuuoonnaa  aazziioonnee  aanncchhee  

aadd  aallttee    tteemmppeerraattuurree  ((ffiinnoo  aa  220000°°CC))..  

  

 

 

 

 

 

 

 
  

  

AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNII  
  

PPRREESSSS  OOIILL  HHTT  SSPPEECCIIAALLEE  ppuuòò  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo  

ccoonnvveenniieenntteemmeennttee  ppeerr  ooppeerraazziioonnii  ddii::    

  

➢➢  ssttaammppaaggggiioo  aa  ffrreeddddoo;;  

➢➢  ssttaammppaaggggiioo  aa  ccaallddoo;;  

➢➢  iimmbbuuttiittuurree  pprrooffoonnddee  eecccc..  

➢➢  SSttaammppaaggggiioo  aa  ppaassssoo;;  

➢➢  TTrraaffiillaattuurraa  aacccciiaaiioo..  
 

  

MMOODDAALLIITTAA’’  DD’’UUSSOO  
  

PPRREESSSS  OOIILL  HHTT  SSPPEECCIIAALLEE  èè  ddiilluuiibbiillee  iinn  aaccqquuaa..  AA  

sseeccoonnddaa  ddeellllaa  ttiippoollooggiiaa  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  ee  ddeeggllii  ssppeessssoorrii  

ddaa  ssttaammppaarree  ssii  uuttiilliizzzzeerràà  iill  pprrooddoottttoo  ddaa  ppuurroo  ffiinnoo  aadd  uunnaa  

ddiilluuiizziioonnee  ddeell  2200%%..  
  

  

  
  

  

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  CCHHIIMMIICCOO--FFIISSIICCHHEE  

PPRREESSSS  OOIILL  HHTT  SSPPEECCIIAALLEE  
  

SSttaattoo  ffiissiiccoo::    lliiqquuiiddoo  vviissccoossoo      

  

OOddoorree::    iinnooddoorree  

  

IInnffiiaammmmaabbiilliittàà::    nnoonn  iinnffiiaammmmaabbiillee  

  

  

RReevviissiioonnee::        nn°°  11  ddeell  3311//0033//22001177  

http://www.acca-spa.com/
mailto:mail@acca-spa.com

