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BESKRIVELSE  
SAFECUT E215 NT er en emulgerbar olie til både blødt
og hårdt vand. Væsken er mælket emulsion. Olien  
indeholder en additivpakke baseret på de nyeste  
teknologier inden for metalbearbejdning og
med ekstra fokus på brugerens sikkerhed og 
miljøvenlighed.

SAFECUT E215 NT indeholder IKKE:
- bor
- formaldehyd
- nitrit
- phenol
- sekundære aminer

SAFECUT E215 NT er ikke skummende, efterlader ingen klæbrige aflejringer på emnet og er ideel til 
brug for dreje og slibnings opgaver (4-5 %)

Olien er perfekt til bearbejdning af:
- Gule metaller (f.eks. kobber)
- Aluminium (dele fremstillet på CNC, fræsning, drejning eller f.eks. maskinlavet aluminiumsrammer

såsom vinduesrammer)
- Stål og legeringer
- Rustfrit stål
- Titanium

Det høje indhold af olie gør at SAFECUT E215 NT ikke er velegnet til opgaver i støbejern. Ved
bearbejdning i støbejern er der et stort udslip af støv og dette vil i kombination med et højt olieindhold
generere slam i maskinen. 

FORDELE
- Køle- og smøre egenskaberne giver en fremragende skæreydelse (minimalt værktøjsslid).
- Efterlader ingen klister/rester på færdige emner.
- Velegnet til både blødt og hårdt vand.

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 over-
ensstemmelse med de lokale regler, der er gældende om brugte opløselige oliers bortskaffelse. Hold-
barhed af produktet: 3 år i lukket beholder.
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BRUG 

Holdbarhed:
Maksimalt 6 mdr. fra produktionsdato.
Beskyttes mod frost og opbevares i temperaturer ikke varmere end 40 °C. 

Koncentration:
Generelle metal arbejdsopgaver: 5%
Store metal arbejdsopgaver: 8-10%
Slibning : 4-5 % 

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

EGENSKABER

Egenskaber Mængde Enheder Metoder Data

Massefylde ved 15°C . kg/m³ NFT 60101 915

pH ved 5 % i vand . . NF T 90-008 9,5

kobber korrosion . . ASTM D 130 1b

Korrektionsfaktor refraktometer 0,96

Farve . Amber

Varenummer 5 L 04101333

20 L 04101334
60 L 04101335
210 L 04101336

Den gennemsnitlige værdi er kun til info.
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