
LACTUCA LT 3000

Macro-emulsie pentru operaţii de prelucrarea aliajelo r de cupru şi oţelurilor carbon medii.

APLICAŢII
 LACTUCA LT 3000 este special conceput pentru operaţii de prelucrare

conveţionale ale aliajelor de cupru şi de strunj ire a barelor
 LACTUCA LT 3000 oferă deplină satisfacţie pentru toate de prelucrare a

oţelurilor carbon.
 Concentraţia recomandată pentru utilizare : 3…7%.
 Protecţia suprafeţelor prelucrate şi neprelucrate, a pieselor care trebuie protejate

temporar şi pentru care produsul de protecţie trebuie îndepartat cu uşurinţă .

SPECIFICAŢII
ISO 6743/7  ISO-L MAA

AVANTAJE
 LACTUCA LT 3000 este foarte uşor de utilizat prin simpla amestecare cu apă de

bună calitate.
 Excelente capacităţi de răcire şi lubrifiere .
 Protecţie eficientă a pieselor şi a echipamentelor împotriva coroziunii
 Bune performanţe mecanice, asigurând:

- Reducerea forţelor de aşchiere ,
- Marirea duratei de viaţă a sculelor,
- Foarte bună finisare a suprafeţelor pieselor.

 Proprietăţi de funcţionare:
- Excelenta stabilitate în timpul funcţionării măreşte perioada de schimb,
- Procesele de aşchiere au un nivel de umiditate foarte sc ăzut,
- Bune proprietăţi anti-spumare

 Rezistă foarte bine la dezvoltarea bacteriilor şi fungilor fiind astfel mai
uşor acceptat de mediu şi de operatori.

 Este un produs multifuncţional.

SĂNĂTATE ŞI SECURITATE
 Nu conţine: sunbstanţe eliberatoare de formaldehidă şi compuşi cu bor.
 Nu conţine: compuşi cu clor, PTBB, nitriţi, nonilfenoletoxilati şi dietanolamine
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LACTUCA LT 3000CARACTERISTICI TIPICE METODE UNITĂŢI
CONCENTRAT SOLUTIE 3 %

890
34

8,8

Densitate la 15°C
Vâscozitate cinematică la 40 °C
pH
Factorul refractometric

ISO 3675
ISO 3104

NF T 60 193

kg/m3

mm2/s

1,1
Valorile parametrilor reprezentaţi în tabel, au caracter inform ativ.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE
 Pentru asigurarea unei bune conservări a proprietăţilor fluidului în timp şi implicit

mărirea duratei lui de viaţă, vă recomandăm:
- Monitorizarea obişnuită a concentraţiei emulsiei din bazin cu ajutorul

refractometrului. Nu uitaţi să inmulţiţi valoarea citită cu factorul refractometric.
- Monitorizare obişnuită a pH-ului emulsiei şi a durităţii apei.

 Total oferă clenţilor săi un serviciu care include un pachet cu analize de bază ale
fluidului:

SOLUBLE CHECK.
Luaţi legătura cu persoana de contact din serviciul de vânzări pentru informaţii
suplimentare.

 Înaintea utilizării oricărui fluid prima dată sau înaintea fiecărei schimbări, să
curăţaţi maşina cu un produs de curăţire:
CONTRAM CB 3.

 Dacă în anumite situaţii la introducerea emulsiei este necesară adăăugarea de
biocid, Total oferă un produs eficient:
EBOTEC BT 80.

Persoana de contact din seviciul de vânzări sau serviciul ethnic sunt pregătite să vă
ofere informaţii suplimentare.
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