EKO CUTTING FLUID
Λιπαντικό κατεργαςίασ μετάλλων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το EKO CUTTING FLUID είναι εξαιρετικισ ποιότθτασ γαλακτωματοποιοφμενο ορυκτζλαιο
κοπισ και κατεργαςίασ μετάλλων, το οποίο ζχει ςχεδιαςτεί για τισ πιο απαιτθτικζσ
εφαρμογζσ ςτθν κατεργαςία του ςιδιρου, του αλουμινίου και του χαλκοφ κακϊσ και των
κραμάτων αυτϊν. Δθμιουργεί με το νερό (κατά προτίμθςθ απιονιςμζνο) ζνα ςτακερό
γαλάκτωμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕ
Το EKO CUTTING FLUID πρζπει να αναμιχκεί με το νερό πριν από τθ χριςθ ςτθ ςωςτι
αναλογία, ανάλογα με τθν εφαρμογι για τθν οποία προορίηεται.
Συνιςτϊμενα ποςοςτά ανάμιξθσ:
Για γενικζσ κατεργαςίεσ: 3-5%
Για ρεκτιφιζ: 2-2,5%
Για βαριζσ κατεργαςίεσ: 8-10%

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ

 Παρουςιάηει μεγάλθ αντοχι ςτθν οξείδωςθ και ςτθ κερμικι διάςπαςθ.

 Παρζχει γαλάκτωμα με μεγάλθ διάρκεια ηωισ, με αποτζλεςμα να αποφεφγεται ο
διαχωριςμόσ ςε νερό και λάδι που ςυμβαίνει όταν το νερό δεν είναι καλισ
ποιότθτασ ι αν το γαλάκτωμα ανακατευτεί με παλιό ι άχρθςτο λάδι.

 Ζχει υψθλι λιπαντικι ικανότθτα με αποτζλεςμα ελαχιςτοποίθςθ τθσ φκοράσ
 Παρζχει μεγάλθ αντοχι ςτθν βακτθριακι διάςπαςθ.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βαςικζσ πλθροφορίεσ για το προϊόν, όπωσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία ςφνταξισ του . Για
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ εφαρμογζσ του , ο χριςτθσ κα πρζπει να απευκφνεται ςτθν Τεχνικι Υποςτιριξθ
τθσ ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τθλ. 210 5509511 και 210 7725418.
Πλθροφορίεσ για τον αςφαλι χειριςμό του προϊόντοσ παρζχονται ςτο Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ .
Ιοφλιοσ 2015
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

Ιδιότητεσ

Μζθοδοσ

EKO CUTTING FLUID

Εμφάνιςθ (γαλάκτωμα 5%)

milky

Στακερότθτα

stable

γαλακτϊματοσ

5%
Ιξϊδεσ ςτουσ 40°C, cSt

ASTM D445

37

Πυκνότθτα @ 25°C, gr/ml

ASTM D1298

0,885

Περιεχόμενο ςε λάδι

88%

Αντίςταςθ ςτθ διάβρωςθ

ASTM D4627

2,5% Breakpoint

Αντίςταςθ ςτα βακτιρια

ASTM D3946

10.000/ml, max

ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ
Τα μεταχειριςμζνα λιπαντικά πρζπει να ςυλλζγονται ςε ειδικά ςθμεία ϊςτε να μθ
ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίσ να αναμιγνφονται με διαλφτεσ, υγρά φρζνων, αντιψυκτικά
υγρά και νερό, ϊςτε να είναι δυνατι θ διαχείριςθ τουσ.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βαςικζσ πλθροφορίεσ για το προϊόν, όπωσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία ςφνταξισ του . Για
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ εφαρμογζσ του , ο χριςτθσ κα πρζπει να απευκφνεται ςτθν Τεχνικι Υποςτιριξθ
τθσ ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τθλ. 210 5509511 και 210 7725418.
Πλθροφορίεσ για τον αςφαλι χειριςμό του προϊόντοσ παρζχονται ςτο Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ .
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