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AquaTec 7300 е висококачествен  EP-концентрат за шлифоване, който не съдържа 
минерални масла. Подходящ е за стружкоотнемаща обработка на стомани, желязо 
и чугун. При шлифоване на стомани повърхностите се обработват с много добро 
качество. При смесване  с вода се получава прозрачен разтвор без миризма, с 
изразени качества против корозия, отлично смазващо действие и голяма 
стабилност.   

 
AquaTec 7300 намира приложение, когато трябва да се внимава при обработката на 
инструмента. Благодаряние на доброто промиване и утаяване на шлифовъчния 
разтвор шлифовъчната шайба остава отворена, стружките лесно се отделят. 

 

       AquaTec 7300 може да се използва  в "самостоятелни" машини и централни системи. 
 Не залепва. Утайката остава течна и водоразтворима. 

 

Предимства: 

 

• Отлични смазочни свойства 

• Много добри антикорозионни свойства 

• Оптималните охлаждащи и смазочни свойства подобряват 
живота на шлифовъчния диск и качествата на обработената 
повърхност  

• Отлични промиващи и утаяващи свойства за свободни 

шлифовъчни дискове и филтриращи резултати  

• Голяма стабилност също и при самостоятелно пълнени машини 

• Малко образуване на миризма и мъгла  

• Прозрачен разтвор за лесно наблюдаване на детайла 

• Отделя чуждите масла 

• Малко изразходване на концентрат  
 

AquaTec 7300 не съдържа хлор, нитрити, консерванти на фенолна база и отговаря 
на TRGS 611. 

 
 

Препоръчителни концентрации: 
 

Шлифоване на стомана 4 % 
 

Рязане на стомани и черни метали 4 - 5% 
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     Посочените концентрации са осреднени. След проверка на място, специалистът 
     ни ще ви препоръча адаптирана концентрация и коефициент на допълване за  

     Ваше приложение. 
 

  Технически данни: 

 

Цвят Жълтеникав, бистър 
Типична работна 
стойност на pH 9,1 – 9,3 

Плътност при 20°C 1,09 g/cm³ pH концентрат 9,7 

 

Инструкции за смесване: 
 

Винаги добавяйте AquaTec 7300 към вода, никога обратно. Получената 
концентрация може да се определи като се използва рефрактометър.  

Фактор на рефрактометъра =1,9  
 

Концентрация 
3% 
(1:33) 

4% 
(1:25) 

5% 
(1:20) 

6% 
(1:17) 

Фактор на 
рефрактометъра 

1,6 2,1 2,6 3,2 

 

Охлаждащи смазочни разтвори не трябва да се разреждат с чиста вода, защото губят 
от стабилността си. При всеки случай трябва да се добавя охлаждащ смазочен разтвор 
с малка концентрация към използвания разтвор. Използването на дейонизирана, 
съотв.деминерализирана вода за допълване повишава стабилността на разтвора, 
възпрепятства образуването на отлагания и редуцира използването на концентрата. 

 
За основно почистване на KSS-системата или централния резервоар препоръчваме 
използване на почистващ препарат преди новото зареждане на системата с 
охлаждащ смазочен  разтвор. По този начин се отстраняват биофилми от бактерии и 
гъби, маслени остатъци и общи замърсявания и се удължава живота на новия  
охлаждащ смазочен  разтвор.  

 
 

Бележки 

   Най-скорошният MSDS е на разположение както от вашия оторизиран, така и от вашия оторизиран oelheld дистрибутор 

   Консултирайте се с oelheld  преди да използвате този продукт върху метали или приложения, които не са специално препоръчани 

   Не използвайте добавки за обработка на метални течности, освен ако не е препоръчано от Oelheld. 

   Генералното описание, препоръчителните употреби, данните от приложенията и изявленията в продуктовата  

   литература са насоки на базата на многобройни проучвания и дългогодишен опит.  Тъй като този продукт може да  

   се  ползва за различни приложения извън контрола на Оelheld, дадените указания може да не се считат за 

   задължителни. Тогава са необходими собствени тестове. 11/2015 

 
 
 
 


