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SAFECUT M 170 NT 

Aminfri  MICRO EMULSION 410112/05.15 Rev. 2 

 

BESKRIVELSE & APPLIKATIONER 

SAFECUT M 170 NT er en emulgerbar væske, der 
skaber en gennemsigtig mikroemulsion i vand. 
SAFECUT M 170 NT indeholder specifikke additiver 
baseret på de nyeste teknologier med forbedrede 
egenskaber indenfor korrosion, anti-skum, 
holdbarhed og ekstremt tryk. 
SAFECUT M 170 NT anbefales også til brug i meget 
blødt vand på grund af dets lave skumegenskaber. 
SAFECUT M 170 NT er designet til bearbejdning af 
meget forskelligartede opgaver. 
- bearbejdnings-maskiner hvor operationerne er 
meget forskellige. 
- CNC drejebænke, selv for svære opgaver med høj 
hastighed. 
- skæring, herunder skæring og boring. 
- konventionelle maskiner, drejebænke, fræsemaskiner. 
- bearbejdning af både stål og dets legeringer samt ikke-jernholdige metaller. 
 

FORDELE 

- Gode køle- og smøreegenskaber garanterer fremragende skærefunktioner og lang holdbarhed på 
værktøjer. 
- Fremragende anti-korrosions egenskaber. 
- Fri for sekundære aminer, nitritter, phenol, svovl, chlor og silicone, der giver øget beskyttelse til 
brugerne. 
- Bemærkelsesværdig bio stabilitet 
- Kan bruges over en bred vifte af vandhårdheder. 

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. 
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ANVENDELSE 

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

Koncentration: 
 
Generel metalbearbejdning: 5%  
Svær metalbearbejdning: 7-10% 
Slibning: 3-4% 
 
Blanding af emulsion: 
Hæld altid koncentratet i vandet og ikke omvendt og bland forsigtigt (ALDRIG omvendt blanding). 
Vi foreslår automatiske mixere for at opnå en ensartet emulsion. 

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 
Massefylde ved 15 ° C kg/m³ NFT 60101 1017 
Viskositet af koncentratet ved 40 

° C mm²/s (cSt) NFT 60100 52 
pH ved 5 % i vand . NF T 90-008 9,4 
Kobber corrosion . ASTM D130 1b 
Korrektionsfaktor refraktometer Koefficient  1,9 
Farve   Pink 

Den gennemsnitlige værdi er kun til info. 

 


