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Rezný olej

Syntetický rezný olej na obrábacie procesy, rezanie a vŕtanie závitov
a regeneračným krémom
Oblasť použitia:

Univerzálne použiteľný rezný olej pre všetky kovy, od najtvrdších antikorových

Bezozvyškový
odmasťovací
s rýchlym
ocelí a titánu až po
mäkké kovy, prostriedok
ako je meď, mosadz,
hliník odparovaním
a rovnako tak aj
pre liatinu. Univerzálne použiteľný na všetky rezné a tvarovacie procesy.
Spôsob použitia :

Vŕtanie kovov: nastriekať na vrták alebo priamo na vŕtaný povrch.
Rezanie kovov: nastriekať pozdĺž reznej hrany (pod pílový list).
Rezanie závitov: nastriekať priamo na obrábaný predmet.
Vlastnosti výrobku :

Rezný olej je kombináciou plne syntetických olejov a obsahuje špeciálne účinné látky, ktoré sa odparia až s prístupom kyslíka. Odparovaním dochádza k
podchladeniu, ktoré teplo, vzniknuté trením pri vŕtaní a rezaní, zachytí a rýchlo
a sjednocení povrchových odvedie.
a barevných odlišností nerezi (např. po svařování)
• Urýchľuje vŕtanie a rezanie Cr-Ni ocele, antikorovej ocele a medi
• Výrazne zlepšuje kvalitu rezu
• Zamedzuje vzniku nábehových farieb pri Cr-Ni oceli a medi
• Neobsahuje nitridy a agresívne aditíva
• Nepoškodzuje pokožku
• Bez zápachu
• Zvyšuje životnosť vrtákov a rezných nástrojov až o 100 %, zvyšuje rezný
výkon píl pri rezaní kovov až o 40 %.
Príklady použitia:

• pre všetky rezné a deformačné procesy
• vo všetkých priemyselncýh odvetviach na vŕtanie, rezanie závitov a rezanie
kovov
• použitelný pre všetky kovy od najtvrdších nerez ocelí a titánu až k mäkkým
kovom ako meď, mosadz, hliník aj liatinu
• využitelný pre výrobu, dielenské spracovanie a montáže
Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov
výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového
povrchu.

podkladového materiálu.
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.

