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INLUB BASE SINT-40 

 

         
 Dobra    Usinagem    Furação 
 

 

É uma base para fabricação de oleo de corte solúvel de ultima geração, elaborado 

com matérias primas selecionadas, permitindo a formação de emulsões, 

transparentes em água, de grande poder de refrigeração e lubricidade.  Quando 

diluído em água em até 50% se obtem um óleo solúvel para corte, usinagem, serra, 

etc. Podendo ser diluído em até 20 partes de água depois de formado o óleo solúvel. 

 

INLUB BASE SINT-40 Possui uma moderna formulação, isento, nitritos e fenóis, 

incorporando aditivos de lubricidade a base de ésteres graxos que lhe confere 

capacidade suficiente para ser aplicado em diversas operações de corte e retificação, 

bem como diferentes tipos de metais. Possui aditivos refrigerantes que são ativados 

acima de 60 ºC, refrigerando e lubrificando ao mesmo tempo. 

 

  INLUB BASE SINT-40 Apresenta as seguintes vantagens em relação aos fluídos 

solúveis disponíveis no mercado: 

 

Características do Oleos solúvel formado depois da diluição: 
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- Excelente estabilidade das soluções; 

- Boa demulsibilidade água e óleo; 

- Excelente proteção anticorrosiva; 

- Excelente refrigeração da operação de corte. (maior vida útil das ferramentas); 

- Boa lavabilidade da máquina operatriz e das peças usinadas; 

- Boa transparência, facilitando a visualização da ferramenta e peças; 

- Aceita uma diluição de até 1 X 25 em água. 

 

 
APLICAÇÃO : 

 

Indicado para todo tipo de materiais, ferrosos, alumínio, metal amarelo e aço inox. 

Para operações de usinagem e retificação em Tornos CNC; Centros de Usinagem; 

Retíficas; Frezadoras, etc. 

 
CARACTERISTICAS FISICO- QUIMICAS  

 

Aspecto      Líquido Translúcido 

Cor da emulsão    Amarelado  
Densidade a 20° C    1,050 a 1,100 g/cm3 
pH da emulsão 5%    9,0 a 9,8 
Corrosão, 2,0 % - DIN 51360  Negativo 

 

 

 

Maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico.  
 

EMBALAGENS: Comercializado em 20, 50 e 200 kg. 
 


