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 EMULCUT 100F  
 

EMULCUT 100 F 
BOR-fri vattenblandbar skärvätska 

 
 

Emulcut 100 F är en emulsionsbaserad, borfri metallbearbetningsvätska, baserad på 
mineralolja och estrar. Den ger en vitaktig emulsion passande tung som fin bearbetning 
av aluminium, stål och gjutna material. Applicerbar där man har mediumhårda vatten. 
Emulcut 100 F utmärker sig genom att ge mycket stabila emulsioner. Den höga halten 
av olja och effektiva additivsystemet ger goda rostskyddsegenskaper, stabilt pH-värde 
samt god filtrerbarhet. 
 
Följande karaktärsdrag 
 

-    Ingen tillsats av biocid under förutsättning att rätt koncentration hålls 
- Fri från formaldehyd och dess depotämnen 
- Utmärkt smörjförmåga 
- Optimala bearbetningsresultat och bra ytkvalitet 
- Längre verktygslivslängd 
- Utmärkt ytfinhet hos bearbetade detaljer. 
- Extrem skärvätskelivslängd 
- Låg efterfyllnad på grund av lågt utdrag av vätska från bearbetade detaljer. 
- Mycket goda rostskyddsegenskaper 
- Låg skumningstendens 
- Ren emulsion tack vare god filtreringsförmåga 
- Låg risk för hudirritation 

 
Fysiska Data             
Utseende     gulaktigt koncentrat 
Specifik vikt vid 200C     DIN 51757   ca 0,926g/cm3 
Viskositet vid 200C         DIN 51562/1  ca 191mm2/s 
Stelningspunkt               ISO 3016   < -280C 
pH-värde 5%  
(efter 24 timmars användning)  DIN 51369  ca 9,2 till 9,6 
Korrosionsskyddstest, 3% DIN 51360/2  grad 0 
 
Rekommenderade koncentrationer i användning 
Svarvning, borrning, fräsning 5 till 7% 
Sågning, brotschning  7 till 10% 
 
Faktorer för koncentrationsmätning: 
Refraktometer  1,0 
Spjälkning med syra  1,3 
Titrering med syra upp till pH 4 0,82 
Titrering med syra upp till pH 7          1,10 
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 EMULCUT 100F  
 
 
 
 
 
                                  TILLREDNING AV EMULSIONER 
 

1. Fyll tanken till maxnivå med gamla emulsionen.                                                                                     
     Tillsätt 1,5 – 2% Feroclean CS 8 och kör systemet 2 -3 dagar i produktion. 
 
2. Töm systemet, skölj noga med vatten, helst varmt. 

 
3. Ovanstående gäller vid byte från tidigare använd emulsion till Emulcut 100 F. 

 
4. När Ni sedan byter till Emulcut 100 F tillsätt INTE rengörare, töm systemet, 

spola rent och kör i ny Emulcut 100 F. 
 

5. OBS! Blanda emulsionen gärna med ljummet vatten (10 -15oC) temperaturen 
bör ej understiga 10oC. 

 
 
 

 
Hantering, Lagring 
Följ instruktionerna i säkerhetsdatablad 
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