
SPIRIT WBF 5400

Metalworking

Micro-emulsie multifuncţională fără clor, bor şi compuşi care eliberează formaldehidă,
pentru operaţii de prelucrare severe

APLICAŢII

SPECIFICAŢII

 SPIRIT WBF 5400 este recomandat în ateliere în sunt utilizate multe maşini
care execuă operaţii diferite prelucrând materiale diferite.

 În mod special este indicat pentru operaţi de prelucrare severe.
 Prelucrarea metalelor feroase şi neferoase.
 SPIRIT WBF 5400 asigură foarte bune rezultate la operaţiile de rectificare

plană, cilindrică şi fără centre.
 Concentraţii recomandate:

- rectificare: 4%
- prelucrări cu grad se severitate moderat  : 5 to 7%
- prelucrări cu grad de severitate mare : 6 to 9%.

ISO 6743/7  ISO-L MAE

AVANTAJE
 Excelente proprietăţi de protecţie împotriva coroziunii.
 Domeniu foarte larg de aplicaţii.
 Excelente capacităşi de umectare şi răcire.
 Foarte uşor de utilizat: simpla turnare a fluidului SPIRIT WBF 5400 în apă de bună
calitate.
 Excelentă stabilitate în timp măreşte intervalul de schimb.
 Nu spumează.
 Foarte bună rezistenţă împotriva dezvoltării bacteriilor.

MANIPULARE, IGIENĂ ŞI SECURITATE
 SPIRIT WBF 5400 nu prezintă miros particular şi nu conţine compuşi cu

bor, substanţe eliberatoare de formaldehidă, fenoli, nitriţi, PTBB, cloruri,
dietanolamină (DEA).

SPIRIT WBF 5400CARACTERISTICI TIPICE METODE UNITĂŢI
CONCENTRAT EMULSIE 5%
Clar limpede

979
27

Opalescent

9.5

Aspect
Densitate la 15°C
Vâscozitate la 40°C
pH
Factor refractometric de corecţie

Vizual
ISO 3675
ISO 3104

NF T 60 193

kg/m3

mm2/s

1.2
Above characteristics are mean values given as an information.
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Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor şi pentru aplicaţiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.
Fişa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obţine prin intermediul consultantului nostru tehnic şi comercial sau de la adresa www.quick.fds.com

Acest document reprezintă o traducere a spec ificaţiei uleiului SPIRIT WBF 54 00
Pentru conformitate,  Director Asistenţă Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA – Dr. Adrian Păluşan .


