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C

iecze obróbkowe ETOKOL są wytworzone na bazie
oczyszczonej gliceryny, powstającej w procesie produkcji biopaliw oraz pakietu dodatków funkcjonalnych.
Nie zawierają metali ciężkich, fenoli i chlorowcopochodnych oraz lotnych substancji organicznych. Ciecze ETOKOL
są przeznaczone do obróbki skrawaniem (toczenie, frezowanie,
wiercenie, struganie) elementów ze stali, żeliwa i stopów miedzi.
Wytworzone na bazie koncentratów ciecze charakteryzują się
wysokim stopniem biodegradacji, wynikającym z rodzaju zastosowanej bazy i dodatków uszlachetniających, bardzo dobrymi
właściwościami smarnymi i wysoką odpornością na działanie mikroorganizmów. Dobrze zabezpieczają przed korozją, nie wykazują tendencji do pienienia i należą do produktów przyjaznych
dla otoczenia.

5% ROZTWÓR WODNY:

Wykorzystanie cieczy obróbkowych ETOKOL

pH:		

9,5

Korozja:

H0

Właściwości przeciwpienne:
 test butelkowy
 blender test
Właściwości przeciwzużyciowe:

5s
25 s
0,8 mm

Stopień biodegradacji:

90%
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E

TOKOL cutting fluids are based on refined glycerine from
the production of biofuels and functional additives. They
do not contain heavy metals, phenols, or any halogen-like
or volatile organic substances. ETOKOL fluids are designed
for the machining (turning, milling, drilling, chipping) of elements
made of steel, cast iron and copper alloys.

Manufactured on the basis of concentrates, the liquids are
characterised by a high biodegradability degree, resulting
from the type of the base and additives; very good lubrication
properties; and high resistance to microorganisms. They
effectively protect against corrosion, do not have tendencies to
foam and are environmentally friendly.

5% SOLUTIONS IN WATER:

Application of ETOKOL cutting fluids

pH:		

9.5

Corrosion:

H0

Anti-foam properties:
 Bottle test
 Blender test

5s
25 s

Anti-wear properties:

0.8 mm

Biodegradability degree:

90%
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