B O L E T I M

T É C N I C O

WIRECUT
FLUIDO LUBRIFICANTE PARA ELETROEROSÃO A FIO
22.11.17

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIRECUT é um moderno lubrificante e refrigerante
isento de substancias prejudiciais aos operadores e
meio ambiente. Forma solução trasparente e cristalina
permitindo uma visão constante e perfeita do campo
das operações de eletrofio.

Aspecto Visual
Densidade (Balão Volumétrico)
Cor
Odor
pH (solução 3%)
Corrosão (solução 3%)

Líquido Transparente
0,900 - 1,100
Amarelado
Característico
9,00 – 10,00
Grau zero

APLICAÇÕES
PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS
WIRECUT é especialmente indicado para todos os
trabalhos de eletroerosão à fio em metais ferrosos e
não ferrosos.

PROPRIEDADES






Acabamento primoroso;
Proteção contra oxidação e corrosão;
Fácil lavagem e remoção do material erodido;
Evita o desenvolvimento de bactérias e fungos;
Vida longa da solução.







ARMAZENAGEM
Mantenha o produto em sua embalagem original em
local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance
de crianças e animais.

EMBALAGENS

MODO DE USAR


Em caso de contato com os olhos lave imediatamente
com água em abundância. Em caso de ingestão
procure o serviço de saúde mais próximo ou o
CEATOX 0800 721 3000. Não deixe de usar os EPls
quando recomendado.

Misturar de 5 a 8 % do fluido WIRECUT em
água sob agitação.
Preparar a solução em um recipiente limpo e
livre de contaminação;
Evitar super concentração da emulsão porque
não oferece nenhuma vantagem operacional;
Limpar e desinfetar o circuito da máquina
operatriz com OVERBAC, antes de efetuar a
troca;
Fator de correção para acerto do banho: 2,3
(refratômetro manual).



20, 50 e 200 Litros.

As informações aqui contidas correspondem aos nossos conhecimentos mais recentes e tem como objetivo apresentar o produto e suas possibilidades de aplicação.
Não se pretende, portanto, garantir com estas informações as propriedades específicas do produto e nem implicam a garantia jurídica ou o compromisso de nossa
parte pelo uso indevido do produto. Informações complementares serão fornecidas quando solicitadas.
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