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AGIP ESTRAMET este un fluid emulsionabil pentru prelucrarea metalelor, realizat printr-o 
nouă tehnologie pe bază de esteri sintetici şi este lipsit de ulei mineral, clor, sulf, fosfor, 
halogeni, nitriţi, metale grele şi biocizi. 
 

Caracteristici ( valori tipice ) 
Viscozitate cinematică la 20oC mm2/s * 105 
Aspectul emulsiei - semitransparentă 
Coroziune – 3% emulsie (DIN 51360) notare 0 
Stabilitatea emulsiei 5% (apă cu 35oF**) + 0,3% NaCl - fără nici o separare 
Densitate la 15oC kg/l 0,980 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); 1oF = 10 mg CaCO3/1 dm3 apă 
 

Proprietăţi şi performanţe  
* Emulsiile cu AGIP ESTRAMET sunt caracterizate prin: 
- durată lungă de utilizare; 
- proprietăţi optime antirugină; 
- rezistenţă ridicată la atacul bacteriilor; 
- absenţa depunerilor pe piesele prelucrate; 
- asigurarea curăţeniei maşinii unelte; 
- excelenta capacitate de ungere la concentraţii reduse; 
- compatibilitate bună cu aliajele de aluminiu şi cupru. 
 

Utilizări 
* AGIP ESTRAMET, prin compoziţia sa particulară, poate fi utilizat pentru toate operaţiile 
de prelucrare prin aşchiere a metalelor.  
* AGIP ESTRAMET este recomandat, în particular, pentru operaţiile de prelucrare a 
aliajelor de aluminiu. 
* Poate fi utilizat, de asemenea, pentru prelucrarea oţelului, fontei şi aliajelor cu cupru. 
* Datorită foarte bunelor proprietăţi de ungere, produsul poate fi utilizat pentru toate 
operaţiile, chiar în condiţii de lucru foarte severe.  
*  Concentraţia emulsiei, cuprinsă între 3% şi 15% depinde de severitatea procesului de 
prelucrare. 
* Factorul de corecţie a concentraţiei, utilizând refractometrul este 1,3. 
 

Observaţii 
În scopul obţinerii celor mai bune rezultate, se va avea în vedere: 

- la prepararea primei emulsii este necesar să se procedeze la o curăţare adecvată a 
rezervoarelor şi circuitului de răcire cu detergent şi bactericid; 

- prepararea unei emulsii corespunzătoare se face utilizând un dispozitiv adecvat 
de amestecare; 

- se recomandă menţinerea concentraţiei la valorile indicate; 



- pentru prevenirea degradării produsului, se recomandă depozitarea în spaţii 
închise, la temperaturi între 10oC şi 25oC.    
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