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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  

  
SSOOLLVV  AALL  èè  uunn  pprrooddoottttoo  iinnnnoovvaattiivvoo  ssppeecciiffiiccoo  ppeerr  iill  ttaagglliioo  ee  

llaa  llaavvoorraazziioonnee  ddeellll''aalllluummiinniioo  ee  ddeellllee  ssuuee  lleegghhee..  SSOOLLVV  AALL  èè  

ddoottaattoo  ddii  uunn  ppootteerree  rraaffffrreeddddaannttee  eecccceelllleennttee,,  nnoonn  pprreesseennttaa  

aallccuunnaa  tteennddeennzzaa  aa  sscchhiiuummoossiittàà,,  nnoonn  eemmaannaa  ccaattttiivvii  ooddoorrii  ee  

llaa  ssuuaa  rriiddoottttaa  tteennssiioonnee  ddii  vvaappoorree  eevviittaa  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  

ffuummii..  

  

LLee  pprriinncciippaallii  pprroopprriieettàà  cchhee  ccaarraatttteerriizzzzaannoo  iill  pprrooddoottttoo  SSOOLLVV  

AALL  ssii  ppoossssoonnoo  qquuiinnddii  ccoossìì  rriiaassssuummeerree    

  

➢➢  RRAAFFFFRREEDDDDAANNTTEE   HHaa  uunn  eecccceelllleennttee  ppootteerree  

rraaffffrreeddddaannttee  eedd  uunnaa  bbaassssaa  tteennssiioonnee  ddii  vvaappoorree,,  ppeerr  

ccoonnttrraassttaarree  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  ffuummii,,  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  

ssuuaa  bbaassssaa  vviissccoossiittàà..  

➢➢  LLUUBBRRIIFFIICCAANNTTEE   HHaa  uunn  oottttiimmoo  ppootteerree  

lluubbrriiffiiccaannttee,,  cchhee  ccoonnsseennttee  ddii  rriidduurrrree  nnootteevvoollmmeennttee  

ll''uussuurraa  ddeeggllii  uutteennssiillii  ee  ddii  ootttteenneerree  ssuuppeerrffiiccii  bbrriillllaannttii..  

➢➢  PPRROOTTEEGGGGEENNTTEE   NNeellllaa  ssuuaa  ssppeecciiaallee  ffoorrmmuullaazziioonnee  

ssoonnoo  ssttaattee  iinnsseerriittee  ddeellllee  mmaatteerriiee  pprriimmee  ddii  

pprriimmiissssiimmaa  qquuaalliittàà  aall  ffiinnee  ddii  aacccceennttuuaarree  iill  ppootteerree  ddii  

pprrootteezziioonnee  ddeeii  mmaacccchhiinnaarrii  ccoonnttrroo  llaa  rruuggggiinnee  ee  llaa  

ccoorrrroossiioonnee..  

➢➢  RREESSIISSTTEENNTTEE   GGrraazziiee  aallllaa  ssuuaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  

pprreesseennttaa  uunn''eelleevvaattaa  rreessiisstteennzzaa  aallll''oossssiiddaazziioonnee  eedd  

aallllaa  ddeeggrraaddaazziioonnee  ccoossìì  ddaa  nnoonn  pprreesseennttaarree  ooddoorrii  

ssggrraaddeevvoollii  oo  ffeennoommeennii  ddii  ppuuttrreeffaazziioonnee..    

➢➢  SSTTAABBIILLEE   LLee  mmoolleeccoollee  ddii  SSOOLLVV  AALL  ssoonnoo  mmoollttoo  

ssttaabbiillii  aanncchhee  aallllee  aallttee  tteemmppeerraattuurree;;  

➢➢  SSCCHHIIUUMMAA   NNoonn  ddàà  lluuooggoo  aa  nneessssuunnaa  ffoorrmmaazziioonnee  

iinnddeessiiddeerraattaa  ddii  sscchhiiuummaa..  

➢➢  PPRRAATTIICCOO   NNoonn  iimmppaassttaa  llee  llaammee  ee  ppeerrmmeettttee  lloo  

ssccoorrrriimmeennttoo  ddeell  ttrruucciioolloo  ffaacciilliittaannddoonnee  

ll’’aalllloonnttaannaammeennttoo  ddaall  ppuunnttoo  ddii  ccoonnttaattttoo  uutteennssiillee--

ppeezzzzoo..  

  

  

AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNII  

  

SSOOLLVV  AALL  èè  rraaccccoommaannddaattoo  ppeerr  llee  llaavvoorraazziioonnii  ddeellll’’aalllluummiinniioo  

iinn  ffoorraattuurraa,,  ffrreessaattuurraa,,  ttoorrnniittuurraa  ee  ttaagglliioo  ssuu  mmaacccchhiinnee  

aauuttoommaattiicchhee  oo  sseemmiiaauuttoommaattiicchhee  ee  ccoommuunnqquuee  ppeerr  ttuuttttee  

qquueellllee  ooppeerraazziioonnii  ddii  ttaagglliioo  mmoollttoo  vveellooccee  ddoovvee  ssii  vvuuoollee  

ootttteenneerree  uunnaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddaallll’’eecccceelllleennttee  ffiinniittuurraa..  

  

  

MMOODDAALLIITTAA’’  DD''UUSSOO  
  

SSOOLLVV  AALL,,  ggrraazziiee  aallllaa  ssuuaa  bbaassssaa  vviissccoossiittàà,,  èè  pprroonnttoo  aallll''uussoo  

ee  nnoonn  rriicchhiieeddee  ddii  eesssseerree  ddiilluuiittoo..  PPeerr  uuttiilliizzzzaarree  SSOOLLVV  AALL      èè  

ssuuffffiicciieennttee,,  ddooppoo  uunnaa  aaccccuurraattaa  ppuulliizziiaa,,  rriieemmppiirree  llee  vvaasscchheettttee  

ddeeii  nneebbuulliizzzzaattoorrii  oo  sspprruuzzzzaattoorrii  ee  ccoonnttrroollllaarree  ee  rreeggoollaarree  llee  

qquuaannttiittàà  ddii  pprrooddoottttoo  eerrooggaattoo  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddeellllaa  vveelloocciittàà,,  

ddeell  ttiippoo  ddii  llaavvoorraazziioonnee  ee  ddeell  ggrraaddoo  ddii  ffiinniittuurraa  cchhee  ssii  vvuuoollee  

ootttteenneerree..  LLaa  qquuaannttiittàà  sspprruuzzzzaattaa  ddeevvee  eesssseerree  iill  mmiinniimmoo  

iinnddiissppeennssaabbiillee..  

SSOOLLVV  AALL  ppuuòò  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo  aanncchhee  ssuu  mmaacccchhiinnee  nnoonn  

ddoottaattee  ddii  ssiisstteemmaa  ddii  nneebbuulliizzzzaazziioonnee  ccllaassssiiccoo,,  ggrraazziiee  aallllaa  

ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aapppplliiccaarree  uunnaa  ssppeecciiffiiccaa  aattttrreezzzzaattuurraa  mmeessssaa    

aa  ppuunnttoo  ddaa  AACCCCAA  ppeerr  llaa  mmiiccrroolluubbrriiffiiccaazziioonnee;;  iill  MMIICCRROO--

LLUUBBEE..  

MMIICCRROO--LLUUBBEE  ddàà  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ddoossaattuurree  aanncchhee  mmiinniimmee  

eedd  eessttrreemmaammeennttee  pprreecciissee  ssiiaa  nneellllaa  ddoossee  cchhee  nneellllaa  

ddiirreezziioonnaalliittàà  aall  ffiinnee  ddii  ppootteerree  ootttteenneerree  iill  mmiigglliioorr  rriissuullttaattoo  ccoonn  

iill  mmiinnoorr  ccoossttoo..  GGrraazziiee  aallllaa  ssuuaa  vveerrssaattiilliittàà  ppooii,,  MMIICCRROO--LLUUBBEE  

èè  iinn  ggrraaddoo  ddii  eesssseerree  ppoossiizziioonnaattoo  ffaacciillmmeennttee  ssuu  mmaacccchhiinnee  

ddiivveerrssee  sseennzzaa  ppeerr  qquueessttoo  ddoovveerrnnee  nneecceessssaarriiaammeennttee  

aaccqquuiissttaarree  uunnoo  ppeerr  mmaacccchhiinnaa..  

  

        

  

  

  
  

PPRROOPPRRIIEETTÀÀ  CCHHIIMMIICCOO  --  FFIISSIICCHHEE  
  

SSttaattoo  ffiissiiccoo::    lliiqquuiiddoo    

CCoolloorree::    IInnccoolloorree  

MMiisscciibbiilliittàà  ccoonn  aaccqquuaa::  nnoonn  mmiisscciibbiillee  

  

ÈÈ  ddiissppoonniibbiillee  llaa  vveerrssiioonnee  mmeennoo  rreessiidduuaallee  ddeennoommiinnaattaa    

SSOOLLVV  AALL//XX..  
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