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DRILL & CUT SPRAY
Vysoce výkonný mazací olej pro vrtání a řezání.

CHARAKTERISTIKA:
DRILL & CUT SPRAY je okamžitě působící mazací a chladící médium

pro náročné strojírenské operace, jakými jsou vrtání, řezání závitů,

soustružení, frézování, ražení,  oddělování materiálů a všechny druhy 

ručního obrábění. Vyznačuje se vysokou teplotní a tlakovou stálostí

v širokém rozmezí otáček nástroje a dobrou přilnavostí k povrchu,

která zamezuje klouzání nástroje po pracovní ploše. Pravidelné

používání šetří pracovní nástroj a zvyšuje efektivitu produkce.

Speciální 360° ES ventil umožňuje jednoduchou změnu plošného

stříkání na bodové a aplikaci produktu ve všech polohách dózy.

Neobsahuje žádné agresivní látky.

APLIKACE:
DRILL & CUT SPRAY se používá ve strojírenství i v automobilovém

průmyslu při vrtání, řezání závitů, soustružení, frézování, ražení, 

oddělování materiálů a všech druzích ručního obrábění. Dá se

použít na všechny kovy, ocel, litinu, ušlechtilé ocele, měď, mosaz, 

hliník a jeho slitiny.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Před použitím dózu důkladně protřepte.

2. Zvolte požadovaný typ stříkání (odklopte prodloužený aplikátor až na

doraz k trysce nebo ho ponechte sklopený v původní poloze).

3. Aplikujte dostatečné množství DRILL & CUT SPRAY na potřebné

místo. 

4. Pokud je to nutné, zejména při náročných operacích, je možné 

přidávat mazadlo i v samotném průběhu obrábění.

SPECIFIKACE:
Konzistence: aerosol ///// Barva: světle žlutá 

Báze: minerální olej  

Zápach: charakteristický po minerálním oleji

Zápalná teplota: 365 °C ///// Bod vzplanutí: <0 °C

Hustota produktu (při T= 20°C): 0,8 g/cm3  

Obsah organických rozpouštědel EU-VOC: 159,8 g/l 

Obsah organických rozpouštědel EU-VOC (hodnota v %): 20

Obsah pevných částic: 0,0 %

SKLADOVÁNÍ: 
10 let na suchém  místě, při 

teplotách od +5 °C do +30 °C.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:
Vezměte, prosím, na vědomí údaje 

o bezpečnosti, které jsou uvedeny v 

bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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