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NÁVOD K POUŽITÍ 

 

                                          

                                                                                                           OIL CUT TP 150+ (Aerosol) 
  

  
 

                 Mazivo pro vrtání a řezání závitů. 
 

Pro profesionální užití 
 

 OIL CUT TP 150+ je směs minerálních a syntetických olejů s přísadami. 
 OIL CUT TP 150+ má smáčivý, pronikavý a extrémní tlak 
 antikorozní, antikorozní, antikorozní a antikorozní vlastnosti. 
 Umožňuje vynikající evakuaci kalorií. 
 Fyzikálně-chemické vlastnosti aktivního přípravku: \ t 
 Vzhled: nahnědlá barva a kapalina při 20 ° C 

  Viskozita při 40 ° C: 130 °C 

  Bod vzplanutí oleje> 170 ° C 

  Nerozpustný ve vodě 

  Nehořlavý hnací plyn 
 
 
Tento olej je díky své nízké viskozitě, jeho smáčivosti a pronikavému výkonu zvláště vhodný 
Doporučuje se u většiny kovů z nerezové oceli, chromu a jejich slitin 
řezání závitů, vrtání a závitování malých průměrů, řeziva, soustružení. 
Je také účinný pro speciální oceli, litinu, měď, bronz, 
hliníku a neželezných kovů. 

 
 
 
Před použitím aerosol protřepejte. 

 Sprej nastříkejte na ošetřované díly. 
Pro přesné mazání použijte prodlužovací trubku. 

 Během práce pravidelně provádějte mazání. 
 
 
Balení obsahuje 6 aerosolů po 400 ml 
 Hnací plyn: 134A + CO2 

                Aerosoly musí být použity do jednoho roku od dodání k použití 
  
 
Optimální použití tohoto aerosolu je do jednoho roku od data dodání. 
 

 
Tyto charakteristiky produktu jsou pouze orientační a odpovídají našim současným výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo změnit vlastnosti 
ve prospěch svých zákazníků v souladu s nejnovějšími technologiemi. Před použitím tohoto výrobku, je doporučeno se seznámit  s návodem k po-

užití a dopadem na životní prostředí v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu znalostí da-

ného produktu. Uživatel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro jeho použití. V žádném případě IGOL nemůže nést odpovědnost za škody 
způsobené případným zneužitím. 

 
                                                                                                                                                                                   Datum FR : 06/08/2015 
                                                                                                                                                                                   Datum CZ : 24/09/2018 
 

 

 
Distributor pro Českou republiku:  
Unifleg CZ spol. s r.o., Na Křečku 365, 109 04 Praha 10, tel.: +420 272 083 251, fax: +420 272 083 255, mobil: +420 606 
541 904, e-mail: unifleg@unifleg.cz, www: www.unifleg.cz,  
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