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This lubricant does not lead to any risk in particular when used according to our recommendations and for the application for which it is intended. 
A safety data sheet in conformity with the legislation in force in the E.C. is available on www.quick-fds.com and from your sales contact. 

SERADE WQ BUFFER 

 
 

Metalworking 

 

 

Post-treatment additive for increasing the pH of a soluble metalworking fluid bath in service. 
 

APPLICATIONS 
 

  SERADE WQ BUFFER is recommended in the case where the pH in service is 
too low. In this case, the client often observes bacterial pollution or lower 
anticorrosion power. SERADE WQ BUFFER therefore permits restoring the 
buffer power. 

 SERADE WQ BUFFER is dedicated for use with TOTAL Lubricants’ SPIRIT, 
VULSOL and LACTUCA ranges. It can be used in both large and individual 
machines. 

 SERADE WQ BUFFER can be used in doses from 0.1 to 0.2% of the volume of 
the bath. To be sure of the dose to be added, we recommend that you call your 
sales contact to obtain a precise analysis by our laboratory or possibly 
performing a test directly on a sample of the emulsion. 

 SERADE WQ BUFFER must be added directly in the part of the bath where 
agitation is greatest. The product must be added to the bath slowly so as not to 
destabilise it. 

 

ADVANTAGES 
 

  It simply increases the level of pH in your bath so you can profit from all the 
advantages of your emulsion. 

 

HEALTH AND SAFETY 
 

  SERADE WQ BUFFER conforms to the most recent regulations to minimise its 
impact on human beings and the environment. Please refer to the safety data 
sheet (SDS) as these products are active concentrates. 

 

TYPICAL CHARACTERISTICS  METHODS UNITS SERADE WQ BUFFER 

Aspect Visual - Clear 
Kinematic viscosity 40 °C Internal mm²/s 13 
pH at 5% in water Internal - 10 à 13 
Density at 15°C ISO 12185 kg/m3 1060 
The values of the characteristics featured on this table are typical values given as indications only. 
 

The SERADE range is a full range of post-treatment additives for soluble cutting fluids in service that allows you 
to dope specific lubricant properties: antifoaming power, increasing pH, protection against corrosion, emulsion 
stabilisation, combating tool wear, etc. 
Do not hesitate to call your sales contact for further information. 
 

The SERADE range functions perfectly with the cutting fluid monitoring offer of SOLUBLE CHECK. By regularly 
having analyses of your fluid performed in our laboratory, you will ensure your bath lasts longer and provides 
optimised technical performances. 



ЗАСТОСУВАННЯ

Я

 

ПЕРЕВАГИ 

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА 

 

SERADE WQ BUFFER 

 
Металообробка 

 
 

 

Добавка після обробки для підвищення рН ванни з розчинною металообробною рідиною, що 
знаходиться в експлуатації. 

 

⚫ SERADE WQ BUFFER рекомендується в тому випадку, коли pH в системі 
занадто низький. У цьому випадку клієнт часто спостерігає бактеріальне 
забруднення або зниження антикорозійної здатності. Таким чином, 
SERADE WQ BUFFER дозволяє відновити буферну потужність. 

⚫ SERADE WQ BUFFER призначений для використання з оливами лінійок 
SPIRIT, VULSOL і LACTUCA від TOTAL Lubricants. Його можна 
використовувати як у великих, так і в індивідуальних машинах. 

⚫ SERADE WQ BUFFER можна використовувати в дозах від 0,1 до 0,2% від 
об'єму ванни. Щоб бути впевненим у дозі, яку потрібно додати, ми 
рекомендуємо зателефонувати вашому торговому представнику для 
отримання точного аналізу в нашій лабораторії або, можливо, проведення 
тесту безпосередньо на зразку емульсії. 

⚫ SERADE WQ BUFFER необхідно додавати безпосередньо в ту частину 
ванни, де відбувається найбільше перемішування. Продукт слід додавати 
у ванну повільно, щоб не дестабілізувати її. 

 

⚫ Він просто підвищує рівень pH у вашій ванні, щоб ви могли 
скористатися всіма перевагами вашої емульсії. 

 

⚫ SERADE WQ BUFFER відповідає найсучаснішим нормам для мінімізації 
впливу на людей та навколишнє середовище. Будь ласка, зверніться до 
паспорту безпеки (SDS), оскільки ці продукти є активними концентратами. 

 

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДИ  ОДИН. ВИМ.       SERADE WQ BUFFER

Аспект Візуа
льний

- Чисто 

Кінематична в'язкість 40 °C Внутрішній мм²/с 13 
pH при 5% у воді Внутрішній - 10 à 13 
Густина при 15°C ISO 12185 кг/м3 1060 
Значення характеристик, наведені в цій таблиці, є типовими значеннями, наведеними лише для ознайомлення. 

Асортимент SERADE - це повний спектр присадок для післяобробної обробки розчинних мастильно-
охолоджувальних рідин в експлуатації, які дозволяють покращити специфічні властивості мастила: 
антипіноутворення, підвищення рН, захист від корозії, стабілізація емульсії, боротьба зі зносом 
інструменту тощо. 
Не соромтеся звертатися до вашого торгового представника для отримання додаткової інформації. 

Асортимент SERADE ідеально функціонує з пропозицією моніторингу мастильно-охолоджувальних рідин 
SOLUBLE CHECK. Регулярно проводячи аналізи вашої рідини в нашій лабораторії, ви забезпечите довший 
термін служби вашої ванни та оптимізовані технічні характеристики. 
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Це мастило не спричиняє жодних ризиків, особливо при використанні відповідно до наших рекомендацій і для застосування за призначенням. Паспорт 
безпеки, що відповідає чинному законодавству Європейського Союзу, доступний на сайті www.quick-fds.com та у вашого торгового представника.

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1

