
Produktblad Helsyntetisk skärvätska Trim® C276
Allmänt
TRIM® C276 är ett kemiskt ytaktivt eller syntetiskt kylvätskekoncentrat som är avsett att användas
vid mycket höga vätsketryck och stora volymer med liten eller ingen skumbildning. TRIM® C276 är
perfekt när höga kylvätskehastigheter eller volymer krävs för att nå maximal produktivitet. TRIM®

C276 är utvecklad för att ge den överlägsna kylning och spånformning som en högkvalitativ
syntetisk produkt ger, tillsammans med halvsyntetiska kylvätskans bättre avlagringsegenskaper och
mekaniska smörjning. Produkten utnyttjar en extremt effektiv, egenutvecklad klor- och svavelfri
tillsats för extrema tryck för att ge bra verktygslivslängd och bättre ytfinhet.

Fördelar
• Mycket stabil sammansättning ger lång brukstid med jämna prestanda. 
• Klor- och svavelfria tillsatser för extremt höga tryck (EP) begränsar löseggsbildning (BUE). 
• Utmärkt val för skärande bearbetning av nickel- och stållegeringar och gjutjärn samt slipning. 
• Extremt lågskummande i mineralfritt vatten. 
• Utmärkt separation av läckolja. 
• Vattenklar blandning underlättar filtrering, minskar förbrukningen och underlättar vätske-

transporten till ingreppspunkten. 
• Skyddar maskin och verktygsytor samtidigt som gejdrar, chuckar, skärhållare och fixturer 

skyddas mot klibbning. 
• Enkel återvinning eller destruktion med vanlig teknik och utrustning. 
• Innehåller inte DEA, klor, nitriter, formaldehyddonatorer eller fenolföreningar. 

Riktlinjer för användning
• Minimikoncentration för skärande bearbetning och slipning av järnhaltiga legeringar är 4 %. 
• Koncentrationer över 7 % ger bästa hållbarhet. 
• Mer information om användning av produkten kan du få från SMV Verktyg AB eller 

www.masterfluidsolutions.com.

Fysikaliska egenskaper (typiska värden)
Form Vätska
Färg (koncentrat)H Halmfärgad
Lukt Svag amin
Refraktometerfaktor 3,2
Flampunkt (koncentrat) Ingen upp till kokpunkt
pH normal användning 8,8-9,4
Specifik vikt 1,05

Rekommenderade koncentrationer vid metallbearbetning
Lätt bearbetning och slipning 4 %
Medeltung bearbetning och slipning 5-7 %
Tung slipning 7-15 %
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% koncentration = mätvärde x brytningsindex
Brytningsfaktor = 3,2

Blandningsanvisningar 
• Blandning med avjoniserat eller mineralfritt vatten ger bättre hållbarhet, minskad koncentrat-

förbrukning, minskad avdunstning och förbättrat korrosionsskydd. 
• Förblandad kylvätska vid påfyllning ger bättre prestanda och minskar behovet av kylvätskeinköp.  

Koncentrationen i påfyllningsvätskan ska balansera vattenavdunstningen mot kylvätskeförbruk-
ningen. (Påfyllningsvätska med 30 – 40 % av önskad brukskoncentration ger i allmänhet korrekt 
koncentration i tanken.) 

Hälsa och säkerhet
Mer information finns i det senaste MSDS-dokumentet som kan fås från SMV Verktyg AB. 

Anmärkningar
• TRIM® Whamex™ rengör din maskin och kylvätskesystemet snabbt och effektivt inför påfyllning. 

Se till att rensa bort alla spår av Whamex™ innan du fyller på C276, rester av rengöringsmedlet 
kan ge kraftig skumbildning. 

• Kontakta SMV Verktyg innan produkten används på metaller och i sammanhang där 
produkten inte uttalat rekommenderas. 

• Produkten bör inte blandas med andra metallbearbetningsvätskor eller tillsatser till metallbearbet-
ningsvätskor, utom när detta rekommenderas av Master Fluid Solutions. Prestanda kan för-
sämras, blandningarna kan ge negativa hälsoeffekter och skada maskin och verktyg. Master 
Fluid Solutions kan rekommendera åtgärder om produkten förorenats. 

• Färdigblandad TRIM® C276 är vattenklar. 
• Förpackning: 20-liters dunk, 204-liters fat, 1000-liters IBC, bulk. 
• På grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll, lämnas inga garantier och utfärdas inga 

löften i samband med användning av produkten.

Kontakta oss
SMV Verktyg AB
Parkgatan 6
SE-333 31 Smålandsstenar
Tel: +46 371 343 48
E-mail: verktyg@smv.se
Internet: verktyg.smv.se

Internet: www.masterfluidsolutions.com
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