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Βέλτιστα αποτελέσματα και 
ασφάλεια σε όλα τα υλικά και τις 
εφαρμογές

Κωδ. αρ. 0893 050 010
Τεμ. 1/6

Περιεχόμενο 500 ml

Χρώμα Καφέ

Χημική βάση Ορυκτέλαιο με συνθετικό εστέρα
Δυνατότητα αποθήκευσης μετά 
την παραγωγή 36 μήνες

Συμπληρωματικά προϊόντα Κωδ. αρ.
Αφρός προστασίας δέρματος 0890 600 102
Ασετόν καθαρισμού 0893 460 
Ασετόν καθαρισμού 0893 460 001

Αλοιφή κοπής κΑι διΑτρήςής  
Cut und Cool PerfeCt

Έλαιο 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 

συγκόλληση χωρίς να απαιτείται πρότερο 
καθάρισμα

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
λιπαντικό σε μικρές ποσότητες
Υψηλή απόδοση, βέλτιστα αποτελέσματα με 
τα ειδικά επιλεγμένα συστατικά

Αποδεικνύει την απόδοσή 
του ακόμα και σε μη βέλτιστα 
ρυθμισμένα εργαλεία

Τα στοιχεία χρήσης αυτά αποτελούν προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας. Πριν από κάθε χρήση θα πρέπει να διεξάγετε δικές σας δοκιμές. Λόγω του ευρύτατου πεδίου εφαρμογών 
αλλά και λόγω των συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία δέσμευση για το αποτέλεσμα επεξεργασίας. Η δωρεάν υποστήριξη πελατών δίνει τεχνικές 
πληροφορίες και συμβουλές χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, εκτός κι αν η ενημέρωση ή η συμβούλευση περιλαμβάνεται στο συμβατικά συμφωνημένο αντικείμενο παράδοσης ή εάν ο 
σύμβουλος δρα με δόλο. Εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, τηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών και εξελίξεων.

Κωδ. αρ. 0893 050 009 0893 050 008
Τεμ. 1 1/6

Περιεχόμενο 5 l 400 ml

Συσκευασία Κάνιστρο Φιάλη αεροζόλ

Χρώμα Κίτρινο Κίτρινο

Οσμή/άρωμα Λάδι Λάδι

Χημική βάση Ορυκτέλαιο με συνθετικό εστέρα Ορυκτέλαιο με συνθετικό εστέρα

Δυνατότητα αποθήκευσης μετά 
την παραγωγή 24 μήνες 24 μήνες

Συμπληρωματικά προϊόντα Κωδ. αρ.
Αφρός προστασίας δέρματος 0890 600 102
Ασετόν καθαρισμού 0893 460 
Ασετόν καθαρισμού 0893 460 001

Πεδίο χρήσης
Ιδανική χρήση σε όλες τις κατεργασίες αφαίρεσης υλικού σε όλα τα υλικά, όπως ατσάλι, ατσάλι 
ειδικών κραμάτων, αλουμίνιο, μη λευκά μέταλλα, τιτάνιο, σκληρομέταλλο, χυτοχάλυβα κτλ.

Σημείωση
Δεν περιέχει χλώριο, σιλικόνες, βαρέα 
μέταλλα και ρητίνες. Δεν περιέχει στοιχεία 
που δεσμεύουν χρωστικές ουσίες.

ΈλΑιο κοπής κΑι διΑτρήςής PerfeCt Cut+ 
Cool PerfeCt


