
SPIRIT 3000

Prelucrarea metalelor

Micro-emulsie special concepută pentru prelucrarea fontei şi a oţelurilor moi şi mediu-dure.

APLICAŢII

 Produsul SPIRIT 3000 a fost optimizat pentru operaţiile de rectificare şi 
prelucrări generale a fontei şi a oţelurilor moi şi mediu-dure: 

Rectificare Frezare Strunjire Debitare Alezare
Filetare 

interioară

Filetare 

exterioară

Fontă R R R R R R R

Oţeluri slab şi mediu 
aliate

R R R R R P P

Oţeluri aliate şi 
inoxidabile

P P P P

Recomandat Posibil de utilizat 

 Concentraţie recomandată: 
• Rectificare:  4-5 % (de volum) 
• Prelucrări generale: 5-7 % (de volum) 
• Prelucrări severe: 7-10 % (de volum) 

 Produsul SPIRIT 3000 este potrivit pentru utilizare în amestec cu apă cu duritatea  
    între 10 şi 40 °F. 

SPECIFICAŢII 

ADVANTAJE

 ISO 6743-7 : ISO-L-MAE. 

Produsul SPIRIT 3000 a fost dezvoltat pentru obţinerea unor performanţe remarcabile: 

 realizarea mai multor operaţii în parametri maximi de performanţă. 
mărirea durabilităţii conducând la micşorarea semnificativă a costurilor de întreţinere  
    şi producţie. 
 îmbunătăţirea caracteristicilor de calitate ale pieselor prelucrate. 
mărirea perioadei de funcţionare a fluidului mulţumită rezistenţei remarcabile 

împotriva acţiunii de biodegradare a bacteriilor şi a fungilor. 
 excelentă rezistenţă împotriva coroziunii. 
 potrivit pentru amestec cu apa într-un interval larg de durităţi. 
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SĂNĂTATE ŞI SECURITATE

SPIRIT 3000 a fost formulat utilizând componenţii cu cel mai mare grad de securitate, existenţi  în industria specifică.
SPIRIT 3000 este prietenos faţă de operatori: 

 Nu conţine bor. 
 Nu conţine formaldehidă. 
 Nu conţine precursori de formaldehidă. 
 Nu conţine clor 
 Nu conţine amine secundare. 

CARCTERISTICI TIPICE METODE UNITÂŢI SPIRIT 3000

Densitatea (la 15°C)  

pH (5 % de volum, AN (apă neutră), 20 F
o
)  

Factorul refractometric 

Punctul de rupere (AN, 20 F
o
) 

ISO 12185 

DIN 51369 

- 

DIN 51360/2 

Kg/m3 

- 

-  

% (de volum) 

1011 

9,9 

2,6 

4 

 Valorile parametrilor reprezentaţi în tabel au caracter informativ. 

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

 Durata de viaţă a fluidului poate fi mărită prin monitorizare atentă: 
• concentraţia trebuie măsurată zilnic utilizând refractometrul (şi reprezintă 

produsul dintre valoarea citită şi factorul refractometric). 
• pH trebuie măsurat cel puţin o dată în fiecare săptămână.

 Temperatura de depozitare:  5-40°C. 
 Pentru o analizare mai exactă, utilizând trusa TOTAL SOLUBLE CHECK veți 

putea obţine mai multe informaţii care vă vor ajuta să preveniţi orice ce fel de 
perturbaţii, în funcţionare, ale fluidului. Pentru informaţii suplimentare, puteţi lua 
legătura cu reprezentantul local de vânzări TOTAL. 
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Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor şi pentru aplicaţiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare. 
Fişa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obţine prin intermediul consultantului nostru tehnic şi comercial sau de pe site-ul www.quickfds.com.

Acest document reprezintă o traducere a specificaţiei uleiului TOTAL SPIRIT 3000 
Pentru conformitate, Director Asistenţă Tehnică TOTAL ROMANIA – Dr. Adrian Păluşan.


