
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

Řezný a vrtací sprej
Easy-Cut
350 ml / 2894-443

Easy-Cut je ideálním pomocníkem pro materiály,
které se obtížně vrtají a stříhají. Maže a chladí vrták
a obrobek, a tím významně prodlužuje životnost
nástroje. Navíc použití Easy Cut podporuje
evakuaci třísek a zabraňuje ulpívání třísek.
Dlouhotrvající mazací film chrání obrobky před
korozí. Easy Cut bez silikonu lze také použít jako
olej na zbraně
podporuje odvod spony
zmenšuje tření mezi vrtákem a obrobkem
dochází k mazání a chlazení vrtáku a obrobku
výrazné zvýšení životnosti
chrání vrt před korozí
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Pokyny k použití
Aplikace: Plechovku před použitím protřepejte. Obrobek, který se má zpracovat, nastříkejte cíleným způsobem
ze vzdálenosti přibližně 20 - 30 cm. Zpracování pak může začít okamžitě. Touto poznámkou vám chceme poradit
podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost
za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a
zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití
Easy-Cut se používá k vrtání, řezání závitů, soustružení, frézování atd., optimálně se hodí pro nerezové oceli, i
vysoce legované oceli, konstrukční oceli, barevné a ušlechtilé kovy, hliník, mosaz atd.

technická data
Obsah: 350 ml
Forma: aerosol
Barva: nažloutlá
Základ: oxid uhličitý
Zápach: Obsahuje minerální olej
Hustota: 0,86 g / ml
Rozpustnost ve vodě: nerozpustný


