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CASTROL CARECUT ES 1
Synthetische snijvloeistof

Producttype
Castrol CareCut ES 1 is een heldere en vrijwel kleurloze synthetische snijvloeistof samengesteld op 
basis van biologisch afbreekbare esters. Het product is chloorvrij en dus aanzienlijk minder belastend 
voor het milieu dan minerale producten. De lagere milieubelasting blijkt ook uit de indeling in WGK 1 
('Wasser Gefährdungs Klasse'), de veiligst mogelijke.
Het biedt de gebruiker belangrijke voordelen wanneer conventionele minerale oliën onvoldoende 
prestaties leveren, als er veel nevelvorming of geuroverlast optreedt of wanneer er hoge eisen aan de 
veiligheid voor het milieu gesteld worden.

Toepassing
Castrol CareCut ES 1 heeft de hoogste viscositeit van de Carecut ES-serie en is uitermate geschikt 
voor zware bewerkingen, zoals draaien, frezen, boren, tandwiel steken en afwikkelfrezen van 
bijvoorbeeld hooggelegeerd staal, roestvast staal, automatenstaal en aluminium. Het is buitengewoon 
geschikt voor nauwkeurige bewerkingen en wanneer er hoge eisen gesteld worden aan de 
oppervlakte ruwheid.  

Eigenschappen en voordelen van Castrol CareCut ES 1
• Weinig mist of schuim, zelfs bij hoge druk, geeft minder olieverbruik en schone werkomgeving en 

dus verhoogde productiviteit.
• Uitstekende spoelende en smerende werking geeft lange levensduur van het gereedschap, hoge 

oppervlaktekwaliteit en nauwkeurige maatvoering. 
• Goede filtreerbaarheid en hoge oxidatie stabiliteit geven het product een lange levensduur.
• Bevat geen chloor, minerale olie en geen zware metalen. De ester basisolie is gemakkelijk 

biologisch afbreekbaar. Het product is dus weinig belastend voor het milieu en geeft een reductie 
van afvoerkosten.

• Hoog vlampunt, weinig geur en weinig mist vorming geven een verbetering van de werkomgeving.
• Dankzij superieure additieven technolgie geschikt voor een brede range metalen en dus de 

mogelijkheid verschillende olie soorten te vervangen.
• Goed zicht op het werkstuk door de heldere en vrijwel kleurloze vloeistof.
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CASTROL CARECUT ES 1
Synthetische snijvloeistof

Opslag
Geadviseerd wordt dit product bij voorkeur onderdak op te slaan. Wanneer men echter genoodzaakt 
is om de vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bondels onder 
het vloeistofniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. 
Tevens mogen de producten niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven de 60 °C, 
blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt ten einde een 
achteruitgang in kwaliteit te voorkomen.

Gezondheid, veiligheid en milieu
Voor deze aspecten is een afzonderlijk Veiligheids Informatieblad beschikbaar met specifieke details 
inzake risico's, voorzorgs- en eerste hulp maatregelen. Tevens zijn de potentiële effecten van 
verontreiniging van het milieu  hierin omschreven en zijn aanwijzingen opgenomen voor de 
verwijdering van afgewerkt product. Lees voor het gebruik deze gegevens zodat verantwoord met dit 
product kan worden omgegaan.

Productspecificaties : Castrol CareCut ES 1

Kleur - Geel

Kin. Viscositeit bij   40 °C in mm²/s DIN 51562 28

Dichtheid bij 15 °C in  kg/m³ DIN 51757 936

Vlampunt (COC) in °C ISO 2592 > 270

Koper corrosie 3 uur @ 100°C ISO 2160 1b

Activering Ester - Ja
Vrije zwavel - Geen
Geb. zwavel - Ja
Fosfor - Ja
Chloor - Geen
Zink - Geen

De bovenstaande waarden zijn typerend bij normale productietoleranties en vormen geenszins een specificatie.

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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