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FLEGDRILL

vysoce výkonná řezná a vrtací pěna

velmi dobré chladící účinky

prodlužuje životnost vrtáků a řezných nástrojů 

výborná přilnavost k materiálu

(FDL)



VŠECHNY ÚDAJE O PRVNÍ POMOCI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI JSOU PODROBNĚ UVEDENY NA BEZPEČNOSTNÍM LISTĚ A NA ETIKETĚ.
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Charakteristika

FLEGDRILL je vysoce účinný řezný sprej, pěnové konzisten-
ce s obsahem přilnavostních aditiv a výkonným řezacím ole-
jem pro náročné aplikace v oblasti obrábění, vrtání a řezání 
kovových materiálů. Univerzálně použitelná pěna pro široké 
spektrum kovových materiálů, od nejtvrdších kovových a ne-
rezových ocelí až po měkké kovy jako je měď, mosaz, hliník, 
a litina. Efektivně a ekonomicky použitelný pro všechny řezné, 
tvářecí a vrtací procesy.

Použití

FLEGDRILL se používá ve strojírenském průmyslu pro urych-
lení a zkvalitnění procesu řezání závitů, vrtání děr, vystružová-
ní a frézování kovových materiálů. Pro vrtání kovů nastříkejte 
pěnu na vrták nebo přímo na vrtaný povrch. Při řezání kovů 
nastříkejte potřebné množství pod pilový list a při řezání závi-
tů, naneste pěnu přímo na obráběný předmět. Aplikaci v prů-
běhu dané činnosti opakujte dle potřeb každého materiálu.   
Prokazatelně zlepšuje kvalitu řezu. Neobsahuje síru a minerál-
ní oleje. Zvyšuje životnost vrtáků, závitníků a řezných nástrojů, 
zvyšuje a zároveň zkvalitňuje řezný výkon pil a pilových plátků 
při řezání kovů.  
 
Balení

sprej 400 ml
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FLEGDRILL

Obecné informace

Skupenství (při 20 °C):  aerosol 
Barva:  žlutavá
Zápach (vůně): charakteristický pro produkt

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, 
bezpečnosti a životního prostředí

Zápalná teplota (°C): 225

Hustota (g/cm3): 0,965

Rozpustnost ve vodě (při 20°C): nemísitelný nebo jen 
zanedbatelně mísitelný

Tlak páry (při 20°C): 5200 hPa 

Hořlavost: hořlavé


