CUT+COOL
ÓLEO/MASSA PARA CORTAR E FURAR PERFECT
Alta eficácia mesmo em
ferramentas não tão
bem ajustadas

Óleo de corte de alto desempenho
para maquinagem pesada e maior
velocidade de corte.
Aplicação segura e eficiente
• Excelentes resultados e segurança para
todos os materiais e aplicações
• Aumenta a vida útil da ferramenta
• Elevado grau de proteção contra a
corrosão
• A peça pode ser soldada sem limpeza
prévia se forem utilizadas pequenas
quantidades em sistemas de micro
pulverização.
Pode ser utilizado como lubrificante
de quantidade mínima em sistemas
de micro pulverização
Alto desempenho, excelentes resultados
através de componentes especialmente
combinados
Massa para maquinagem pesada
• Maquinagem fácil de aços de alta
resistência
• Aplicações horizontais e em planos
superiores podem ser facilmente
realizadas
Produtos que reduzem
os potenciais riscos no
local de trabalho durante
o manuseamento e
armazenagem.

Óleo de corte Perfect
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Recipiente
Bidão
Lata

Conteúdo
5l
500 ml

Art.-Nr.
0893 050 009
0893 050 010

Qt./Emb.
1
1/6

Óleo para cortar e furar

Massa para cortar e furar Perfect

Áreas de aplicação:
Ótima aplicação em todos os trabalhos de
maquinagem de materiais como, aço, aços
de liga forte, alumínio, metais não ferrosos,
titânio, metal endurecido, alumínio, metal
fundido, etc.

Áreas de aplicação:
A massa para cortar e furar é, sobretudo,
adequada para trabalhos de maquinagem
pesados, tais como, aços de elevada
resistência, aço para ferramenta, aço para
rolamentos, ligas de CrNi e Hastelloy.

Nota:
Sem cloro, silicone, metais pesados e resina.
Sem substâncias que interferem na pintura.

Nota:
Sem cloro, silicone, fósforo, metais pesados
e resina.
Sem substâncias que interferem na pintura.

Óleo de corte comum
Desempenho
Capacidade máx. de lubrificação
Maior velocidade de corte
Menor tempo de maquinagem
Maior produtividade

Artigos complementares:
Torneira para bidão de 5 litros
Art. Nr. 0891 302 01
Pulverizador
Art. Nr. 0891 503 001

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência.
Recomendamos testes preliminares!
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