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EP770 - Inelco Grinders original slibevæske 

- til Ultima-Tig, Ultima-Tig-S, Ultima-Tig-Cut og Neutra 

For at få den optimale udnyttelse og beskyttelse af vores vådslibere – Ultima-Tig, Ultima-Tig-Cut, samt 

Neutra - er det vigtigt at anvende den originale slibevæske EP770. Det er også af stor betydning, at der hele 

tiden er tilstrækkelig slibevæske i maskinen. 

 

Uden væske, eller ved for lav væskestand i slibekammeret, bliver elektroden og maskinen meget hurtigt 

uhensigtsmæssig varm.  

Almindeligt vand er ikke et brugbart alternativ, da der vil der opstå korrosion af delene i slibekammeret. 

Vand har heller ikke den samme smørende og kølende effekt som slibevæsken, så man får en dårligere 

slibning. 

Andre slibevæsker giver generelt dårligere beskyttelse mod korrosion - og kan være årsag til at både 

væsken og slibestøvet klæber til slibeskiven, så den mister sin slibeevne. 

 

Den originale slibevæske: 

- er specielt udviklet til vores slibere, klæber ikke til slibeskiven og giver dermed optimal slibeevne 

- beskytter mod korrosion af alle dele i slibekammeret 

- har en kølende effekt under slibningen af både diamantskive og elektrode 

- giver forbedret sliberesultat med en finere slebet overflade på elektroden 

- har lang holdbarhed på grund af konserveringsmiddel i slibevæsken   

 

EP770 slibevæske findes i følgende beholder størrelser: 

Varenr.: Beskrivelse: 

75494500 Støvopsamler med slibevæske 

75491200 Slibevæske 250 ml 

75494000 Slibevæske 5 L 

75491301 250 ml koncentrat til 5 L slibevæske 

75491300 3,1 L koncentrat til 60 L slibevæske 

75491305 4,65 L koncentrat til 90 L Slibevæske 

75491201 Returflaske (tom) for slibevæske 250 ml 

44491225 Hane til 5 L beholder 

 

Slibevæsken indeholder: 

Kølesmøremiddel, konserveringsmiddel (natriumbenzoat), farve og vand 

 

Bortskaffelse af brugt slibevæske skal altid ske i henhold til gældende lokal lovgivning. Da der er rester af 

slibestøv i den brugte væske, skal der tages hensyn til information om bortskaffelsen af elektroderester, 

som står på databladet for de anvendte elektroder. Spørg evt. leverandøren om databladet. 

Bortskaffelse af rent slibevæske sker sammen med andre olieholdige kemikalier. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Støvopsamler  Slibevæske, 250 ml   Koncentrat, 250 ml       Slibevæske (5 L),    Retur flaske (tom)     Hane for 5 L 

V.nr. 75494500    V.nr. 75491200         V.nr. 75491301       Koncentrat (3,1/4,65 L)    V.nr. 75491201      V.nr.  

             V.nr. 75494000, 75491300, 

                    75491305        


