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SL 11-404

Emulsja do obróbki skrawaniem

2013-08-23

SL 11-404 jest pó syntetycznym wodorozcie czalnym ch odziwem do obróbki skrawaniem.

SL 11-404 - pó syntetyczna emulsja do rednio obci onej obróbki detali z aluminium, stali, stali stopowej oraz eliwa. 

Produkt nie jest zalecany do obróbki detali z magnezu.  

Zalecanym jest st enie startowe 4-10% w wodzie, która ma twardo  od 5 do 25 dH°.  

Do lekkich operacji, jak szlifowanie - 4-6%, do bardziej trudnych operacji, jak gwintowanie - 8-10%.  

Przy sporz dzaniu emulsji dodawa  koncentrat do wody. Chroni  przed zamarzaniem. 

SL 11-404 zapewnia dobre smarowanie, ma niski poziom wynoszenia oraz pienienia i dobrze oddziela olej obcy.  

Produkt jest biostabilny i ma bardzo dobre w a ciwo ci myj ce, co wyd u a czas pracy emulsji. 

SL 11-404 mo e by  u ywany w indywidualnych maszynach i uk adach centralnych. 

Stosowanie cyrkulacji pomi dzy operacjami wyd u a czas pracy produktu. 

Kolor koncentratu mo e zmienia  si  od ó tego do br zowego.

Unika  kontaktu ze skór . W razie kontaktu ze skór  zmy  ostro nie wod  i myd em.  

Przechowywa  w temperaturze od 5 do 30°C. 
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Karta produktu

Dane typowe

Parametry                 Metoda                                 Jednostka                           Wartość typowa
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SL 11-404

G sto  w 15°C ASTM D 4052 kg/m3 1001

pH, 5 ob.%, woda z wodoci gu - - 9,3

Wygl d emulsji wizualnie - przezroczysty

Pienienie miesz/stab - 5 ob.% SST 124 ml 0/0

Korozja, eliwo, 2 ob.% IP 125 - 0/0-0

Lepko  w 40°C ASTM D 445 mm2/s 62

Zawarto  oleju - % 28

Kolor wizualnie - ó ty-br zowy

Zapach - - aminy

Wspó czynnik refraktometru SLTM 143 - 1,4


