
FLUID TECHNOLOGY

O refratómetro Manual de Cimcool é um instrumento ótico
que se destina à medição da concentração precisa das misturas
de fluído de corte. Trata-se de um instrumento com uma fácil
utilização, compacto, de dimensões reduzidas, económico,
extremamente duradouro e que não requer qualquer tipo de
manutenção. Para além disso, é seguro, não sendo em nen-
huma circunstância, prejudicial, uma vez que para utilizá-
lo não necessita de produtos químicos e adapta-se a todos os 
tipos de máquina que utilize fluído de corte. 

O seu funcionamento é muito simples, pois necessita apenas 
de alguns segundos. Além de sua facilidade de utilização, este 
compacto instrumento de bolso tem outras vantagens a 
oferecer. 

É  extremamente duradouro, não requere manutenção e é 
económico.

Por outra lado, já que não se requerem productos químicos, é  
seguro e não prejudicial, o que o torna adecuado para uso em 
cualquer ambiente  da utilização de fluidos de corte.

Características & beneficios
• Fácil de calibrar
• Fácil de usar
• Exento de manutenção  
• Preciso
• Económico 
• Uso universal 

Refratómetro CIMCOOL®

O caminho mais fácil para medir a concentração das misturas de fluído de corte.

Os peritos em fluidos de corte Cimcool oferecem:
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FLUID TECHNOLOGY

Colocar umas poucas gotas de fluido de corte no prisma 
do refratómetro mediante a pipeta de plástico que se 
fornece com o equipamento. 

Colocando o refratómetro apontando a uma fonte 
foco de luz e ajustando o ocular obteremos uma 
leitura na escala do refratómetro.

Imagem típica do que se vê quando se olha através do 
ocular.

A única manutenção requerida é a limpeza do 
prisma com um pano seco, depois do seu uso. 

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

KENCI PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.
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Tel: +351 22 411 94 00
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porto.service@kennametal.com


