
 UniCan A/S – Indre Ringvej 7 - 8740  Brædstrup - Tlf.: 87 97 29 00 - Fax: 87 97 29 06 
E-mail: info@unican.dk - Web: www.unican.dk

SAFECUT E 209 NT
Metalbearbejdningsvæske 
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BESKRIVELSE & APPLIKATIONER 

SAFECUT E 209 NT er en biostabil, emulgerende 
metalbearbejdningsvæske, der er specielt udviklet til 
bearbejdninger i både jernholdige og ikke-jernholdige 
metaller. Produktet er klorfrit. SAFECUT E 209 NT 
skaber en meget lavt-skummende emulsion i vand og 
kan også anvendes i meget blødt vand. 

FORDELE 

Meget fin metalbearbejdningsvæske udviklet til alle 
metalbearbejdningsprocesser, især på aluminium, men 
også rustfri, titanium mv. 
Enestående polaritet for en opløselig olie. 
Ekstremt høje befugtningsegenskaber, som forhindrer 
klæbning af spåner på værktøjet. 
Ingen skumdannelse. 
Fri for chlor, nitrit og aktivt svovl. 

MILJØ, SUNDHED & SIKKERHED 

Se venligst også sikkerhedsdatabladet om, hvordan man kan håndtere og oplagre 
produktet samt hvordan man forholder sig i tilfælde af uheld. 
Bortskaffelse efter brug skal ske i overensstemmelse med de lokale regler, der er 
gældende om brugte opløselige olier bortskaffelse. 
Efter behov kan sikkerhedsdatablad fås ved henvendelse. 

ANVENDELSE 

Holdbarhed:  
Maksimalt 12 måneder fra produktionsdato. 
Beskyt mod frost og ikke varmere end 40 ° C. 

Koncentration: 

Generel metalarbejdsforhold applikationer: 5%  
Alvorlige metalarbejdsforhold applikationer: 7-10% 

Føres i 5L & 20L emballage 
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Forberedelse af emulsion: 
Fjern overskydende olie, metal chips eller andre forureninger fra overfladen af emulsionsbadet. 

Mål koncentration periodisk med et refraktometer. Sørg for, at koncentrationen aldrig falder under 
2%, for at opretholde en ordentlig beskyttelse mod korrosion og bakterier. 

Bemærkning: 
Vi anbefaler at rense forurenede bade med GROTANOL SR 2. GROTANOL SR 2 kan anvendes 
afhængigt af forurening af reservoiret mellem 0,25% og 0,75% vandig opløsning. (= 0,25-0,75 liter 
Grotanol SR 2, der skal tilsættes pr 100 liter emulsion af badet). 
Bedste rengøringsresultat opnås efter 6 til 24 timer. 

EGENSKABER 

Egenskaber Enheder Metoder Data 
Aspekt af Emulsion ved 4% White 
Massefylde ved 15 ° C kg/m³ ISO 3675 931 
Viskositet af koncentratet ved 40 

° C mm²/s (cSt) ASTM D-445 42 
pH af koncentratet . NF T 90-008 9,4 
pH ved 5 % i vand . NF T 90-008 9,2 
Korrektionsfaktor refraktometer % . 0,9 

Den gennemsnitlige værdi er kun til info.


