
LUBRICOUPE 107 
              SYNTETYCZNA CIECZ CHŁODZĄCO - SMARUJĄCA  

                                     DO  OBRÓBKI SKRAWANIEM ŻELIWA I STALI  
ROZPUSZCZALNA W WODZIE 

 

 

 
Zastosowanie LUBRICOUPE 107 : 
 
Ułatwia takie prace obróbkowe, jak cięcie, szlifowanie, frezowanie, toczenie, gwintowanie, wiercenie, 
obróbka skrawaniem szkła, dogładzania oscylacyjne i szybkościowe.  
Stosuje sie na następujących powierzchniach: żeliwo, stal, szkło, do wszelkiego typu obróbek metali (poza 
aluminium). 
 

Charakterystyka produktu: 
 
1. Uniwersalna  ciecz syntetyczna. 
2. Z wodą tworzy emulsj ę. 
3. Doskonałe właściwości chłodz ąco-smaruj ące. Zapobiega przegrzaniu się narzędzi. 
4. Posiada właściwości antykorozyjne  
5. Posiada doskonałe właściwości detergentowe .  
6. Nie uszkadza narzędzi. 
7. Zawartość specjalnych dodatków organicznych umożliwia stosowanie produktu w procesach obróbki 
skrawaniem szkła. 
 

Właściwo ści  Sposób u życia  
 
Wygląd w stanie skoncentrowanym: jednorodna, 
klarowną ciecz, niemal bezwonna. 
Kolor: jasnożółty 
Wygląd po rozcieńczeniu: emulsja 
Gęstość w temperaturze 20°C: 1,10 - 1,25 g/cm3 
Stabilność 5% roztworu w czasie 24 godzin : 
wytrzymuje. 
Zawiera: bezazotynowe inhibitory korozji, syntetyczne 
dodatki smarne, specjalne dodatki organiczne. 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty 
charakterystyki 
produktu. 

 
Używa się rozcieńczony w wodzie. Zaleca się wlewanie 
odpowiedniej ilości koncentratu małymi porcjami do wody. 
Należy jednocześnie mieszać płyny do uzyskania 
jednorodnego roztworu. Wskazane jest używanie wody o 
odczynie obojętnym, twardości poniżej 150n i temperaturze 
20 - 300C. 
 
W zależności od zastosowania, stosuje się rozcieńczenie od 
2 do 20 % (patrz: tabelka na odwrocie). 
Aby sprawdzić skuteczność kąpieli, należy zmierzyć 
wskaźnik refrakcji za pomocą kieszonkowego refraktometra.  
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plusiki  7 -ki  
PROTOL : środek chroniący powierzchnie metalowe przed korozją, na zewnątrz lub wewnątrz 

 
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie 
odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów. 
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LUBRICOUPE 107 
 

DOZOWANIE – W ZALEŻNOŚCI OD UŻYTKOWANIA  
 

  
Rodzaj obróbki 

 
Żeliwo, stal 

 
Szkło 

 
SZLIFOWANIE  
 
TOCZENIE 
 
FREZOWANIE 
 
WIERCENIE PŁYTKIE  
 
 
WIERCENIE GŁĘBOKIE 
 
 
ROZWIERCANIE 
WYKAŃCZAJĄCE 
 
GWINTOWANIE 
  
DOGŁADZANIE  
OSCYLACYJNE I 
SZYBKOŚCIOWE 

 
2 - 6% 

 
3 - 10% 

 
3 - 10% 

 
3 - 7% 

 
 

8 - 10% 
 

4 - 8% 
 
 

 8 - 10% 
 

10 – 20% 

 
3 - 10% 

 
 
 

3 - 10% 
 
 

3 - 10% 
 

3 - 10% 

 
 
ZALECENIA DOTYCZĄCE OBCHODZENIA SIĘ Z GOTOWYM ROZTWOREM: 
 
Optymalne własności użytkowe i wydłużony okres eksploatacji uzyskuje się dzięki przestrzeganiu 
następujących zaleceń: 
• mycie i odkażanie układu chłodzenia przed wprowadzeniem świeżo przygotowanego roztworu 

roboczego; 
• kontrola stężenia za pomocą refraktometru ręcznego (np. RR-10; współczynnik refrakcji - 1,16) i 

bieżąca korekta koncentracji chłodziwa do górnego, zalecanego poziomu, 
• kontrolowanie i utrzymywanie pH cieczy roboczej w zakresie 8,8 - 9,3  
• utrzymywanie cieczy roboczej w stanie możliwie najwyższej czystości (unikanie wszelkich zewnętrznych 

zanieczyszczeń). 
 
PRZECHOWYWANIE: 
 
LUBRICOUPE 107 w koncentracie należy przechowywać w szczelnych i oryginalnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczających przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Okres 
przechowywania produktu - do 12 miesięcy od daty produkcji. 
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