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O MIX MASTER da CIMCOOL é um equipamento de mistura automática de baixo custo que mistura fluído de corte CIMCOOL com 
água, instantaneamente, de forma precisa e económica. Através da mistura automática, elimina-se alguns problemas, nomeadamente 
o erro humano, o derrame de fluído, contaminação ou o uso excessivo de concentrado. Para além disso, o MIX MASTER permite um 
melhor controlo da concentração, o que facilita o controlo da oxidação, da rancidez e espuma, aumentando a vida útil da ferramenta e 
conduzindo a um melhor acabamento superficial, com menos resíduos de fluídos de corte. Como resultado, prolonga-se a duração do 
fluído de corte, reduzindo significativamente os seus custos.

Instantáneo | Preciso | Económico

O MIX MASTER DE CIMCOOL® S
Equipamento para misturar fluído de corte com água

  Os especialistas em fluidos de corte Cimcool oferecem:



FLUID TECHNOLOGY

Disposições legais 
A informação técnica e os dados obtidos neste documento baseiam-se em conhecimentos e experiencia atuais.
Não implica nenhuma responsabilidade de nossa parte, incluindo os de direitos de propriedade intelectual de terceiros.
Reservamo-nos ao direito de realizar qualquer alteração de acordo com o progresso técnico ou desenvolvimentos futuros. O cliente deverá 
realizar em qualquer momento uma inspeção e testes do produto em suas instalações. A determinação final de idoneidade do produto é da 
responsabilidade exclusiva do cliente, visto que é o único que conhece as condições de uso .

Cimcool Industrial Products B.V. 
Schiedamsedijk 20
3134 KK Vlaardingen
The Netherlands
Tel: +31 (0)10-4600660
cimcool.eu@duboischemicals.com
www.cimcool.com

• A  instalação é fácil só requer uns poucos minutos. Não requer 
manutenção e garante uma mistura precisa de fluido de corte sem 
problemas. O equipamento pode ser recolocado de bidon a bidon sem a 
mínima dificuldade. 

• O novo Mix Master S de Cimcool pode ser instalado tanto em entradas 
pequenas como grandes. 

• A concentração requerida pode ser obtida facilmente ajustando o 
regulador.  

• O novo Mix Master S de Cimcool também se pode instalar em um 
bidon ou embalagem  de plástico mediante um adaptador (vendido em 
separado).  

• O tubo de aço inoxidável do novo Mix Master S de Cimcool pode ajustar-
se (é telescópico)  para que possa chegar facilmente ao fundo do bidon e 
vice-versa. 
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