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SAFKOOL 6110 
МІКРО-ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ І МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ 

Напівсинтетична рідина 

ОПИС 
SAFKOOL 6110 – це концентрат водорозчинної емульгаційної мастильно-охолоджуючої 
рідини, призначений для процесів шліфування і механічної обробки чавунів і сталей. 

Завдяки особливій рецептурі SAFKOOL 6110 максимізує ефективність охолодження та 
мінімізує витрати рідини для виконання процесів. 

ПЕРЕВАГИ 
 Низький рівень спінювання 
 Високі охолоджуючі і детергаційні властивості 
 Відмінна сепарація «уловлених олив» 
 Високі властивості осадження часток 
 Відмінна біостабільність та стабільність суміші під час експлуатації 
 Не шкідлива для оператора процесу 
 Забезпечує чистоту робочого середовища 

ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА 
 Не містить формальдегіди і фурмальдегід вивільняючи з’єднання 
 Не містить борну кислоту, нітрити і DEA, без хлорованих додатків 
 Не шкідлива для оператора: низький дерматологічний вплив та простота у 

застосуванні  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ І КОНЦЕНТРАЦІЙ 
 Шліфування чавунів і сталей: 3-5% 
 Механічна обробка чавунів: 4-6% 
 Механічна обробка сталей: 5-8% 

Показники рефрактрометра необхідно множити на коефіцієнт рефрактрометра, щоб 
отримати реальний показник концентрації 

TЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
ТИПОВІ ПОКАЗНИКИ ОДИНИЦІ МЕТОД SAFKOOL 6110 

Агрегатний стан    Світло-жовта рідина 

Густина при 15°C кг/л ISO 12.185 1.027 

pH при 5%  NFT 60.193 9.7 

Переломна точка корозії % IP 287 <3 

Рекомендована жорсткість води ppm  100 - 400 

Коефіцієнт рефрактрометра   2.5 
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ІНСТРУКЦІЇ 
Перед першим застосування, ретельно очистіть систему антисептиком, наприклад 
Contram CB3. Злийте воду з системи та промийте її водою. 

Якщо відсутня об’ємна система змішування, повільно вливайте SAFKOOL 6110 у воду 
при безперервному перемішуванні, для досягнення правильної підготовки емульсії. 

Задля забезпечення найвищої якості емульсії і підвищення ефективності її 
використання, ознайомтесь з керівництвом Good Practices Handbook - Metalworking 
Soluble Fluids. 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ 

На додаток до продуктового асортименту, група MotulTech може надавати послуги та обладнання для 
технічного обслуговування та контролю ваших мастильних матеріалів. Будь-ласка зверніться до Вашого 
торгового представника.  

 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 
Інформація щодо здоров’я, безпеки та охорони навколишнього середовища вказані в паспорті безпеки для 
даного продукту. В паспорті вказана інформація щодо ризиків, засобів безпеки та правил надання 
невідкладної допомоги. В паспорті розписані усі процедури, які необхідно виконати у разі витоку засобу, його 
утилізації та впливу на навколишнє середовище. 

Наш продукт містить натуральні додатки, які можуть змінювати колір концентрату, не змінюючи його 
експлуатаційні властивості. Точна специфікація продукту уточняється в момент замовлення, що обумовлено 
загальними правила гарантії та продажу. Щоб забезпечити наших споживачів найкращими та 
високотехнологічними продуктами, загальні характеристики наших продуктів можуть змінюватись. Паспорт 
безпеки продукту Ви можете проглянути на сайті  www.motul.com. 

 

http://www.motul.com/

