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Productinformatie

Castrol Antifoam S 109
antischuim toevoeging voor metaalbewerkings emulsie

Gebruiksaanwijzing

Neem wat emulsie uit het systeem, bijv. in een emmer, doe daar 1 dopje (10ml) Antifoam S 109 bij en 
goed mengen. Dan dit mengsel weer bij het systeem voegen op een plaats met voldoende stroming.  
Let op NIET toevoegen op of in het (papier) filter.
Indien er na 1 uur nog steeds teveel schuim is dan zonodig nog 1x herhalen.

Eigenschappen

- Dispergeerbaar in Water.
- Goed verdraagzaam met de huid dankzij geselecteerde grondstoffen.
- Verdraagzaam met Machinelak volgens VDI 3035.
- Dankzij de organische modificatie van de basismaterialen geeft dit niet de nadelige 

effecten zoals die bekend zijn van siliconen antischuim (vlekken).
- Voldoet aan TRGS 611.
- Sterk geconcentreerd dus zeer lage dosering nodig.

Productspecificaties 

Uiterlijk concentraat geelbruine vloeistof
Viskositeit 20 °C mm²/s DIN 51 562 1000 +/- 500
Gehalte Minerale olie Vol.% DIN 51 417 0
pH @ 5 % DIN 51 361 8,0
Dosering 10 ml is voldoende voor 1000 L emulsie
Alle mogelijke zorg is betracht om zeker te stellen dat de informatie op dit document correct is ten tijde van printen. Hierin kunnen afwijkingen 
voorkomen door wijziging in productie, formulatie en/of goedkeuring van het product en/of wijziging in de huidige stand van de techniek na 
uitgave van dit blad. Aan de inhoud van dit document kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

Castrol Industrial is een divisie van BP.  Castrol Industrial is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel ten gevolge van abnormaal gebruik 
van het materiaal, het niet in acht nemen van de aanbevelingen of enig risico samenhangend met de aard van het materiaal .
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