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CUT + COOL ΛΑΔΙ/ΠΑΣΤΑ ΚΟΠΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ PERFECT

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για 
μεγάλες κατατμήσεις και υψηλές 
ταχύτητες κοπής.

Ασφαλής και αποδοτική εφαρμογή
•  Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια σε 

όλα τα υλικά και τις εφαρμογές.
• Μεγαλύτερη διάρκεια αντοχής των 

εργαλείων.
• Αυξημένη αντιδιαβρωτική προστασία.
• Σε μικρές ποσότητες επιτρέπει τη συγκόλ-

ληση χωρίς να απαιτείται πρότερο καθά-
ρισμα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
ελαφριάς μορφής λιπαντικό σε 
μικρές ποσότητες
• Υψηλή απόδοση, βέλτιστα αποτελέσματα 

με τα ειδικά επιλεγμένα συστατικά.

Η πάστα προσφέρεται για βαριές 
κατεργασίες
• Απροβλημάτιστη χρήση για την κατεργα-

σία χαλύβων υψηλής σκληρότητας.
• Εύκολη διεξαγωγή εργασιών σε κατακόρυ-

φη θέση και σε οροφές.

Προϊόντα που μειώνουν 
τους κινδύνους στον χώρο 
εργασίας, στον χειρισμό και 
την αποθήκευση.

Λάδι κοπής και διάτρησης Perfect

Πεδία χρήσης:
Ιδανικό για χρήση σε όλες τις κατεργασίες 
αφαίρεσης υλικού σε όλα τα υλικά, όπως 
χάλυβα, υψηλής κραματοποίησης χάλυβες, 
αλουμίνιο, μη σιδηρούχα μέταλλα, τιτάνιο, 
σκληρομέταλλο, χυτοχάλυβα κ.λπ.

Σημείωση:
Δεν περιέχει χλώριο, πυρίτιο, βαρέα μέταλλα 
και ρητίνες. Ελεύθερο από ουσίες που 
δεσμεύουν χρωστικές.

Πάστα κοπής και διάτρησης Perfect

Πεδία χρήσης:
Η πάστα κοπής και διάτρησης ενδείκνυται 
για ιδιαίτερα βαριές διαδικασίες κατεργασί-
ας, όπως π.χ. σε υψηλής σκληρότητας 
χάλυβες, εργαλειοχάλυβες, χάλυβες ρουλε-
μάν, κράματα χρωμίου-νικελίου, Hastelloy.

Σημείωση:
Δεν περιέχει χλώριο, πυρίτιο, φώσφορο, 
βαρέα μέταλλα και ρητίνες. Ελεύθερο από 
ουσίες που δεσμεύουν χρωστικές.

Με αυτές τις υποδείξεις θέλουμε να σας ενημερώσουμε και να σας συμβουλεύσουμε, βασιζόμενοι στην πείρα και τις δοκιμές 
μας. Απαιτούνται δοκιμαστικές χρήσεις!

Αποδεικνύει την 
απόδοση του ακόμα 
και σε μη βέλτιστα 
ρυθμισμένα εργαλεία

Περιγραφή / συσκ. Περιεχόμενο Κωδ. αρ. Τεμ./Συσκ.
Σπρέι 400 ml 0893 050 008 6/1
Μπετόνι   5 l 0893 050 009 1/1
Δοχείο 500 ml 0893 050 010 6/1

Πρόσθετα προϊόντα:

Καθαριστικό ασετόν
Κωδ. αρ. 0893 460
Κωδ. αρ. 0893 460 001

Αφρός προστασίας δέρματος Skin
Κωδ. αρ. 0890 600 102

Κρουνός για μπετόνι 5 l
Κωδ. αρ. 0891 302 01

Φιάλη ψεκασμού με αντλία
Κωδ. αρ. 0891 530 503 

Λάδι κοπής perfect

Συνηθισμένο λάδι κοπής

Μέγιστη απόδοση λίπανσης

Υψηλές ταχύτητες κοπής  
Μικρότερος χρόνος επεξεργασίας

Αύξηση παραγωγικότητας

Απόδοση


