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EMULCUT 116 W 

Multifunktionellt skärvätskekoncentrat för mjukt 

vatten i området 2-8dHo 

m 

 

 

 

EMULCUT 116 W 

BOR-fri och FORMALDEHYD-fri skärvätska för mjuka vatten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tekniska data 
Utseende vid 20

o
C visuellt     klar-svagt grumlig brun vätska  

Densitet vid 20
o
C  ca 0,960 g/cm

3 DIN 51757 
Viskositet vid 20

o
C ca 230 mm

2
/s DIN 51562/1 

pH-värde 5% vid 3,5dH
o
 20

o
C   ca 9,2 - 9,5 DIN 51369 

Korrosionsskydd 4%  0 DIN 51360/2 
Skumtendens, 5% vatten med hårdhet, 5dH

o Omedelbart nedslagning av skum    PLM 045 

Rekommenderade driftskoncentrationer och faktorer 

Dosering  konc  Koncentration  Faktorer 
Borrning, fräsning, svarvning 5 – 10%  Refraktometer  1,1 
Brotschning, sågning 8 – 15%  Syraspjälkningsmetod    1,4 
Slipning 4 – 6%  Syratitrering  upp till pH4   0,92   

                           upp till pH7     1,05 

Emulcut 116 W är en bor och formaldehydfri högpresterande 

skärvätska, för bearbetning av stål, gjutjärn, 

aluminiumlegeringar och svåra legeringar. Produkten är 

multifunktionell.  Emulsionerna ger utmärkta verktygs-

livslängder liksom ytfinhet på bearbetade detaljer p.g.a. råvaru-

kombinationen. 

Emulcut 116 W innehåller ca 32% mineralolja och 15% 

högsmörjande ester. Emulcut 116 W ger långtidsstabilitet även 

utan formaldehyd. Emulcut 116 W innehåller ej några 

sekundäraminer eller nitrit. Svarar mot reglerna i TRGS 611. 

Tillredning av emulsionen i automat-blandningsenhet eller 

tillsats av koncentrat till vatten under rörelse i systemet.  

Använd vatten med en hårdhet av 2 till 8 dH i rumstemperatur. 

Arbetstemperaturen hos emulsionen skall vara max 40oC. 

Kontrollera alla känsliga material innan användning så att ej 

missfärgning eller fläckbildning sker.  

För rengöring av bearbetade detaljer rekommenderar vi en mild 

alkalisk tvättvätska från vår Feroclean-serie. 

Koncentratet lagras mellan 5 till 40o C, samt skyddas mot frost.  

 

           High Lights 

 Bor-och formaldehydfri 

 Sekundäramin-och 
nitritfritt 

 Enkelt filtrerbart 

 Ekonomisk, lång driftstid 

 Effektiv vid sköljning 

 Högt korrosionsskydd 

 Universellt användbar för 
olika metaller  

 Universell i flertalet 
maskiner och 
bearbetningsprocesser 

 Biostabil, lång livslängd 

 pH stabil emulsion 

 Lågskummande även i 
mjukt vatten 
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