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Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.
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Bio-Cut

řezný olej pro všechny druhy oceli

WEICON Bio-Cut neobsahuje minerální oleje, patří do
třídy ohrožení vod 1 dle VwVwS (Verwaltungs vorschrift
wassergefährdende Stoffe = zařazení výrobcem podle vyhl. O
ochraně vod) a je plně biologicky odbouratelný.

Díky svému mimořádně vysokému mazacímu účinku lze používat
vyšší řezné rychlosti, dosahovat vyšších řezných výkonů a také
delší životnosti nástrojů.

WEICON Bio-Cut může být použit pro vrtání, soustružení,
frézování, broušení, řezání, ražení a řezání závitů všech typů oceli,
odlitků, nerezové oceli, měďi, mosazi, hliníku a jejich slitin ve všech
průmyslových aplikacích.

Technické údaje

Zápach téměř bez zápachu

Parametry plně biologický odbouratelný

Skladovatelnost 12 měsíců

Barva bezbarvý

Teplotní odolnost až + 200 °C

Skladování
Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte
teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje

a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).

Dostupné velikosti:
11750400-66 Bio-Cut 400 ml

Příslušenství:
11850200-66 Pěna na ochranu rukou, 200 ml
11202500-66 Čistič S, 500 ml


