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HYDRIA-EP
HYDRIA-EP é um fluído oleoso, BIODEGRADÁVEL. Líquido transparente, límpido, amarelo-esverdeado, oleoso, untuoso
e viscoso. Em solução aquosa não fica leitoso, continua transparente.

Apresentação
O Hydria EP é o resultado de um novo conceito em óleo solúvel que combina com perfeição um excelente poder de
resfriamento com ótima lubrificação. Derivado de base natural, o Hydria EP é formulado para apresentar desempenho,
economia e segurança, superiores aos óleos tradicionais. Devido as possíveis variações de concentração do Hydria EP na
solução, é recomendado para operações de usinagem sob as mais distintas e severas condições de trabalho.

 

Maior Vida da Ferramenta

O Hidria EP possui excelente poder de lubrificação e o alto índice de viscosidade, mesmo sob forte variações térmicas.
Esta característica reduz a fricção durante o processo de usinagem, permitindo que tanto a ferramenta quanto a peça que
esta sendo usinada mantenha a temperatura baixa. Isto elimina os problemas de alteração termicamente induzida nas
dimensões da peça usinada e prolonga a vida útil da ferramenta.

 

Ambiente Seguro

O Hydria EP, formulado com base natural, é totalmente BIODEGRADÁVEL. Não causa dermatites e nem irritabilidade
ocular, sendo 100% aceito pelo operador.

 

Vantagens do Hydria EP:

Maior vida útil da ferramenta
Estabilidade química
Melhor acabamento
Menor custo de manutenção
Amplitude de desempenho
Maquinas mais limpas
Segurança para o operador
Segurança para o ambiente
Transparência as solução

 

Aplicação
 

Tornos, furadeiras, serras e outras Máquinas-Ferramenta.

 

Modo de usar
 

Antes de utilizar pela primeira vez, esgotar e limpar o reservatório, limpar a máquina e os encanamentos. Pode ser
utilizado puro ou diluir um litro do óleo em até 19 litros de água.
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Borrachas, juntas, vedadores, etc. - O HYDRIA-EP é totalmente inofensivo quando em contato com borrachas, juntas,
vedadores, etc. Este óleo deixa a borracha sempre lubrificada e NUNCA resseca a borracha.

Precauções - Produto de baixa toxidez. Não inflamável. Deixar fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não
ingerir. Em caso de contato com os olhos lavá-los com água em abundância. Em caso de ingestão tomar leite
moderadamente. Não causa dermatite cumulativa, primária nem irritabilidade ocular. Em alguns destes casos interrompa o
uso.

Observação geral - Para um melhor rendimento da usinagem, mantenha sempre a sua máquina-ferramenta limpa e nunca
deixe de usar os equipamentos de segurança apropriados no manuseio de todo e qualquer produto químico.

 

Características físico-químicas
 

Solubilidade: 100% Solúvel
Odor: Característico, agradável
Corrosão (FF e Não Ferrosos): Nulo
Viscosidade: 20 - 30 s'' Copo Ford nº4
pH: 9,0 - 10,0
Densidade 20ºC: 1,05 g/cm³
Ponto de congelamento: -8ºC


