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HG Rezný sprej

Rezný sprej pre presné vysokorýchlostné obrábanie
Oblasť použitia:
Všetky obrábacie procesy nerezového materiálu, legovaných ocelí, nelegovaných ocelí, šedé liatiny, očkované laitiny, tvárné liatiny, temperované liatiny,
biele liatiny, medi, mosadze, hliníka a ďalších kovových povrchov.
Spôsob použitia:
Vŕtanie kovov: Sprej aplikujte (dávka veľkosti čerešne) na vrták alebo priamo
na vrtaný povrch.
Rezanie kovov: Sprej nastriekajte rovnomerne pozdĺžne reznej hrany (pod
pilový list).
Rezanie závitov: Sprej aplikujte na obrobok priamo na miesto budúceho závitu.
Vlastnosti výrobku :
Vysoko rýchlostný rezný a chladiaci sprej, ktorý minimalizuje opotrebenie rezzných nástrojov a výrazne vylepšuje kvalitu rezu kovového materiálu bez ohľadu
na jeho tvrdosť. Konzistencia krémovej peny prideľuje spreju excelentnú príľnavosť k obrábaným povrchom a rezným nástrojom aj pri vysokorýchlostných
pracovných operáciách. HG Rezný sprej neobsahuje žiadne tekavé uhľovodíky.
• Urýchľuje obrábanie, rezanie a vŕtanie kovových materiálov a skvele vylepšuje kvalitu rezu
• Zabraňuje vzniku nábehových farieb
• Niekoľkonásobne predlžuje životnosť a znižuje opotrebenie rezných nástrojov
• Vhodný pre mäkké aj tvrdé kovy a zliatiny
• Nevyvolává koróziu nástrojov a obrábaných povrchov
• Ideálný pre bežné aj vysokorýchlostné obrábanie
• Excelentná priľnavosť (vhodný aj na zakrivené plochy)
• Bez obsahu síry, minerálnych olejov a tekavých uhľovodíkov
• Znášanlivý s vodou riediteľnými chladiacimi emulziami
• Omyvateľný vodou
• Bez zápachu a nepríjemných výparov
Bezpečnostné upozornenia:
Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a bezpečnostnom liste
výrobku. Zmeny vyhradené.
Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK, spol. s r.o.
nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

