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BESKRIVELSE   

SAFECUT AERO 400 er en speciel mikro-emulsion 
udviklet til vanskelige bearbejdninger i alle metaller,  
hvor en flot overfladefinish er vigtig. Produktet er meget 
velegnet til fræsning, drejning, savning og boring.   
SAFECUT AERO 400 er også modstandsdygtig over for 
høje tryk. SAFECUT AERO 400 er specielt udviklet til at 
opfylde specifikationerne i AEROSPACE ASN 42 302, så 
denne mikro-emulsion er et højkvalitets produkt til 
bearbejdning i aluminium. 
  
FORDELE 

- Suveræn køling 
- Beskytter metaldele mod korrosion 
- Kan bruges til forskellige bearbejdninger i metal 
- Meget lavt skummende. 
 
 
MILJØ, SUNDHED OG 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 oliers bortskaffelse. 
 

BRUG 

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

Koncentration:  
Generelle metal arbejdsopgaver: 5%  
Store metal arbejdsopgaver: 8-10% 
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Forberedelse af emulsion: 
Hæld altid koncentratet i vandet og bland forsigtigt (ALDRIG omvendt blanding). Vi foreslår automatiske 
mixere for at opnå en ensartet emulsion. 
 
Brug 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 UniCan UC-948 Systemrens & BZ-923 Konserveringsmiddel se 
datablade for anvendelse og blandingsforhold. Bedste rengøringsresultat opnås efter 6 til 24 timer. 
 

EGENSKABER 

Egenskaber Enheder Metoder Data 

Massefylde ved 20 ° C kg/m³ NFT 60101 990 

Aspekt af koncentratet . . Translucent 

pH ved 5 % i vand . NF T 90-008 8,5 

Korrektionsfaktor refraktometer coefficient . 2 

Den gennemsnitlige værdi er kun til info. 

 

 


