
 
 

 

 

De i databladet nævnte data er typiske. Mindre variationer, som ikke har indflydelse på produktets egenskaber kan forventes under normal fabrikation. Ovennævnte information er kun baseret på historiske fakta og må ikke tolkes som en garanti 

for produktets ydelse. Følg udstyrsfabrikantens anbefalig med hensyn til specifikation og viskositetsklasse. 

 

Informationen som er omfattet af dette blad anses for at være korrekt på trykketidspunktet. Ingen garanti er udtrykt eller indikeret om produktetes egnethed. Gulf Oil International forbeholder sig ret til at modificere og ændre sine produkter og 

specifikationer uden forudgående varsel. 

                

 
 

 
 
 
 
 

Teknisk datablad  

GULF CASCADE GP-HS   7102
Biostabil delsyntetisk skære/borevæske 
 
Enestående performance, ultra langtidsholdbar ”watermix” metalbearbejdningsvæske.  
Klorfrit, ekstraordinære bio-stabilitet, multi- rationalisering produkt. 
  
Gulf Cascade GP-HS er en medium viskositets olie, ultra lang levetid, semi-syntetisk 
watermix skære/bore væske anvendes til krævende bearbejdning specielt udviklet til brug 
i hårdt vand.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egenskaber / Fordele 
• Enestående overfladefinish  
• Ultra lang levetid 
• Forbedret standtid  
• Stærkt stabilt Micro-Emulsion 
• Operatør venlig  
• Fremragende korrosionsbeskyttelse  
• Lav skumdannelse 
• Ingen klæbrig overflade 
• Mindre produktsvind, der skyldes 
      Draw-Out  

 
Typisk anvendelse: 
• Slibning cylindrisk 3-5 %  
• Form slibning 4-6 % 
• Savning, boring, drejning,  
      fræsning og gevindskæring 4-6 % · 
Typiske data: 
      Koncentrat 
• Udseende           Mørk gul væske 
• Vægtfylde          0,99 
• Mineralolie indhold %      39 
      Emulsion 
• Udseende          Gennemsigtig 
• pH-værdi på 5%          9,5 
• IP287 pass på%               2,0 
• Refractometer værdi         1,1 
 

Emulsion Type 
• Let gennemsigtig  
• Medium olie indhold 
• Specielle additiver til forbedring af 

ydelsen. 
 

Kompatibilitet  
• Jernholdige metaller, herunder rustfrit 

stål.  
• Støbejern  
• Messing 
• Inconel og andre højt spec. legeringer 
• Titanlegeringer 
• Plast. 

Generel Kompatibilitet  
• Vand fra 50ppm til 400ppm (Calcium  

hårdhed) 
• Lav skumnings tendens 
• Egnet for højtryksanlæg  
• Velegnet til lavtryksanlæg 

Helse og miljø 

• Sikkerhedsdatablad tilgængelig for 
erhvervsmæssige brugere 

Opbevaring  
• Opbevares indendørs 

• Opbevares mellem 4 °C og 34 °C  
• Holdbarhed er 6 måneder fra leverings 

dato 
• Opbevares under tag hvis udendørs 

opbevaring ikke kan undgås.  
 

dkmge0
Typewritten Text

dkmge0
Typewritten Text

dkmge0
Typewritten Text

dkmge0
Typewritten Text

dkmge0
Typewritten Text

dkmge0
Typewritten Text

dkmge0
Typewritten Text




