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AQUATENSID BW 
 
Vattenbaserat härdmedel, Bor fri 

 
AQUATENSID BW är ett vattenlösligt härdmedelskoncentrat från Petrofer i 

Hildesheim som genom variation av koncentrationen ger kylhastigheter mellan vatten 
och olja. 
 

 Härdning av smidda delar och halvfabrikat av olegerat och låglegerade stål 
liksom gjutgodsdetaljer 
 

 Härdning av byggdelar för löpande kedjor 
 

 Härdning av sexkantskruvar och muttrar, spånplatts- och bleckskruvar 
 

 Härdning av tänger, lås och andra verktyg 
 

 Partiell avkylning av verktyg utan brandfara och rökutveckling 
 

 Härdning av inkolade och karbonitrerade smådelar i kedje- och cykelindustrin, 
utmärkt vid genommatningsugnar 
 

 Fixturhärdning av fjäderelement 
 

 Induktions- och flamhärdning av vev-, nock- och kugghjulsaxlar, kugghjul, 
kilkuggar,spindlar, valsar, bultar, synkroniseringslänkar, sågblad, gejder, 
styrlister etc 
 

 

TEKNISKA DATA 

 
Leveransform: Grön trögflytande vätska 
Densitet:  1,093 g/cm3 vid 20°C 
Viskositet:   vid 20°C ca 700 cSt 
pH-värde koncentrat:  ca 8,7- 9,1 i 5% lösn. vid 20oC 
Kokpunkt:   ca 100°C 
Stelningspunkt:  -25°C 
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ARBETSKONCENTRATIONER 

 
Följande koncentrationer är riktvärden. De är beroende av detaljernas utformning och 
materialkomposition.  
 
Vid kylning av smidesdetaljer används högre koncentration för att kompensera 
utdragsförlusterna. Vid induktions- och flamhärdning kan koncentrationen vanligtvis 
reduceras. 
 
Lämplig koncentration fastställs vid inkörning av produkten i aktuell anläggning. 
 
MATERIAL KONCENTRATION 
 
GRUPP A 
låg- eller olegerade stål med 
en kolhalt från C 30 – C 50   3 – 8 % 
 
GRUPP B 
>C 50 och legeringsämnen 
 inkl fjäderstål    8 – 15 % 
 
GRUPP C 
Höglegerade stål    15 – 30 % 
 
GRUPP D 
Austenitiska material    2 – 10 % 
 
GRUPP E 
Upplösningsbehandling av aluminium  10 – 30 % 
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ANVÄNDNINGSTEKNIK 
 
Härdkar och behållare bör vara av ren stålplåt. Invändig målning ej nödvändig då 
Aquatensidlösningarna ger ett fullgott rostskydd. 
 
Komponenter och metalldelar av icke järnmetaller och aluminium angrips inte av 
Aquatensidlösningarna. 
 
När det gäller tätningar och slangar skall man inte använda material som är 
hygroskopiskt. 
 
Standardmaterial som Nitril, Neoprene, EP och Vitongummi rekommenderas. 

För att uppnå en effektiv blandning av koncentrat med vatten, kan man antingen fylla 
på vattnet i tanken samtidigt med koncentratet eller att först fylla koncentrat och 
sedan vattnet. 
 
Rätt koncentration kontrolleras enklast med handrefraktometer. Multiplicera värdet i 
refraktometern med 1,85 så erhålls den rätta koncentrationen. 
 
Bästa arbetstemperatur för AQUATENSID BW lösningar ligger mellan 20 – 35°C. 
 
Temperaturen bör ej överskrida 45°C. Används AQUATENSID BW i tank, bör en 
kraftig omrörning ske så att jämn kylning uppnås. Omrörningen kan ske med 
propeller eller cirkulationspump. 

 
 
UNDERHÅLL 
 
Kontrollera regelbundet koncentrationen med handrefraktometer. Efter en tids 
användning bör 
denna mätning kompletteras med viskositetsmätning eftersom främmande ämnen 
kan påverka 
den optiska tätheten. Brukslösningens pH-värde bör också kontrolleras med jämna 
intervaller. 
Värdet skall ligga mellan 8,5 – 9,2. 
Önskas laboratorieassistans ber vi Er ta kontakt med oss. 
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