
 
 

ENI Romania                             

 
 
 
 

AGIP AQUAMET 260 EP     F.T.  PM 22/2008  
_________________________________________________________________________ 
 
AGIP AQUAMET 260 EP este un fluid semisintetic cu proprietăţi de extremă presiune 
destinat operaţiunilor de tăiere şi rectificare ale metalelor. Poate fi utilizat şi pentru 
matriţare şi ambutisare în condiţii de medie severitate.  
 
 
Caracterisitici  ( valori tipice ) 
Viscozitate la 40 °C mm²/s * 70 
Punct de congelare °C -15 
Testul de coroziune Herbert (IP 125) : emulsie 2% notare 0/00 
Densitate la 15 °C kg/l 1,025 

 Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes) 
 
 
Proprietăţi şi performanţe  
* Emulsiile obţinute cu acest produs sunt rezistente la atacul bacteriilor, nu ridică  
probleme de spumare în cazul  folosirii la prepararea emulsiilor a apei  cu duritate 
mică şi nici probleme de instabilitate în cazul folosirii la prepararea emulsiei de apă cu 
durtitate mare.  
* AGIP AQUAMET 260 EP asigură o bună protecţie împotriva ruginii chiar şi în cazul 
unei concentraţii reduse a emulsiei şi pot fi utilizate, datorită bunelor proprietăţi EP 
(extremă  presiune)  pentru regimuri de aşchiere de medie severitate. 
* Emulsiile preparate cu AGIP AQUAMET 260 EP pot fi folosite atât pentru prelucrarea 
metalelor feroase cât şi a celor neferoase. 
 
 
Utilizări  
* AGIP  AQUAMET 260 EP este  recomandat pentru a  fi  folosit la operaţiile de 
prelucrarea  metalelor, feroase şi neferoase, de medie severitate. 
* Produsul poate fi utilizat şi în operaţiile cu regim sever de lucru, cum ar fi: frezare, 
găurire adâncă, alezare, filetare.   În funcţie de severitatea regimului de aşchiere, 
emulsia va avea concentraţii în intervalul  2…7%. 
* AGIP AQUAMET 260 EP  şi-a dovedit eficacitatea şi în operaţii de matriţare şi 
ambutisare de medie severitate. Pentru acest tip de operaţii produsul poate fi utilizat  
ca atare  sau diluat cu apă, în acest caz concentraţia recomandată  situîndu-se în 
intervalul 10…20%.  
 
 
Notă  
Pentru a preveni deteriorarea produsului datorită variaţiilor mari de temperatură se 
recomandă depozitarea  în incinte închise. 
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