
SOLÚVEL C

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Solúvel C é um produto formulado com básicos
minerais altamente refinados, aditivos especiais e
biocidas para ser misturado com água formando um
fluido de corte bioresistente. 

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR
Solúvel C proporciona:

• Alta resistência microorgânica - evitando o
desenvolvimento de microorganismos causadores do
apodrecimento e mau cheiro.

• Boa proteção contra a ferrugem durante a
operação - tanto para a máquina quanto para as
peças trabalhadas.

• Ótima usinabilidade - devido à qualidade do óleo
mineral e dos aditivos utilizados em sua formulação.

• Longa vida útil das máquinas ferramentas -
pois não ataca raspadores, resinas e vedações dos
equipamentos.

• Emulsão estável - a emulsão não se separa em
fases, mesmo em condições severas de operação.

• Baixos impactos ambientais - produto
classificado como facilmente biodegradável
conforme resultados nos testes de
biodegradabilidade imediata - 301B OECD (1997).

APLICAÇÕES
O Solúvel C é recomendado para usinagem de metais
ferrosos e não ferrosos.

Não recomendado para a usinagem de magnésio e
suas ligas pois este tende a reagir violentamente com a
água.

Forma uma microemulsão leitosa quando misturado à
água. Pode ser utilizado em diluições de 10:1 até 50:1
dependendo da severidade da operação, características
da peça e do material.

Pode ser utilizado em sistemas individuais ou
centralizados.

Pode ser usado em outras aplicações quando requerido
um fluido emulsionável com propriedades lubrificantes,
de refrigeração e principalmente resistência à
formação de microorganismos.

Este produto não tem as características de um óleo
protetivo. As peças que forem trabalhadas em uma
emulsão preparada com o Solúvel C devem ser
posteriormente tratadas um produto protetivo para
armazenagem por longos períodos.
Produto(s) fabricado(s) no Brasil.
Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as 
condições de operação e de manutenção do equipamento. 

Um produto da empresa Chevron 30 de janeiro de 2013

©2005-2013 Chevron U.S.A. Inc. Todos os direitos reservados.
Chevron e Logo Estrela Texaco são marcas de propriedade da Chevron Intellectual Property LLC. Todas as outras marcas são de 
propriedade de seus respectivos donos.



Solúvel C —
 Continuação

©
2005-2013 Chevron U.S.A. Inc. Todos os direitos reservados.

30 de janeiro de 2013
 

 bactérias e fungos, que podem causar
as porque o biocida pode ser esgotado
 controlar este risco, aumentando a vida
dimento ou o representante de vendas

ento Perfuração
profunda

Corte ou
acabamento

de 
engrenagens

- 20:1

- 15:1

- 15:1

- 10:1

20:1 30:1
20:1 30:1
20:1 -

- 10:1

N D I O
- -
- 10:1

ral Integral Integral
TABELA DE RECOMENDAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO DE EMULSÃO
Partes de água por parte de Solúvel C

Emulsões de fluidos solúveis de usinagem e água podem ser contaminadas com micro-organismos nocivos como
infecção e doença. Isso pode ocorrer mesmo em emulsões com fluidos que inicialmente contêm alguns biocid
durante o serviço. Um programa de manutenção de fluidos de usinagem deve ser rigorosamente seguido a fim de
útil da emulsão e reduzindo os custos operacionais. Para maiores informações, contate nossa central de aten
Chevron mais próximo.

Material

Dobra
Moldagem

Aplainamento
Perfuração

Moagem
fina

Trepanação
Escareamento

Retíficas
automáticas

Moagem
grosseira Fresam

Chapas de aço de
médio e alto carbono 20:1 20:1 - 20:1 50:1 20:1

Ligas de aço 15:1 15:1 - 15:1 50:1 15:1
Lingote de ferro,
ferro forjado,
aço de baixo carbono

15:1 15:1 - 15:1 50:1 15:1

Aço inoxidável e
ferramentas de aço 10:1 10:1 - 10:1 50:1 10:1

Alumínio e suas ligas 25:1 25:1 30:1 30:1 50:1 30:1
Cobre e latão 25:1 25:1 30:1 30:1 - -
Zinco e suas ligas 25:1 30:1 30:1 30:1 - -
Bronze e 
ligas de cobre 
de alta resistência

10:1 10:1 10:1 10:1 50:1 10:1

Magnésio e suas ligas P E R I G O  D E  I N C Ê
Titânio e suas ligas 10:1 10:1 - - - -
Níquel e suas ligas 10:1 10:1 - 10:1 50:1 10:1
Ferro fundido Integral Integral Integral - Integral Integ
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CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto.

Método ASTM

Código do produto - 700810
Código de FISPQ -
Aparência - Castanho 

avermelhado
Densidade a 20ºC D4052 0,927
Viscosidade Cinemática

cSt a 40°C D445 41,50
Índice de Neutralização, mg KOH/g ST129 3,4
Água, % D95 4,6
Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as
condições de operação e de manutenção do equipamento. 
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Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as
condições de operação e de manutenção do equipamento. 
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