
Bio-Cut

řezný olej pro všechny druhy oceli

WEICON Bio-Cut neobsahuje minerální oleje a je biologicky
odbouratelný. Díky vysokému mazacímu účinku umožňuje
vyšší řezné rychlosti, delší životnost a tím vyšší výkon řezných
nástrojů.
WEICON Bio-Cut lze použít k vrtání, broušení, frézování,
řezání, děrování a vystružování všech druhů oceli, litiny,
nerezové oceli, měď, mosaz, hliník a jejich slitin ve všech
oblastech průmyslu.

Technické údaje
Zápach téměř bez zápachu
Odstín průhledné
Specifické vlastnosti plně biologický odbouratelný
bez silikonů ano
Kinematická viskozita (40 °C) DIN 51 562 43 mm²/s
Kinematická viskozita (+100 °C) DIN 51 562 9 mm²/s
Teplotní odolnost až + 200°C
trvanlivost 12 mon.

Zpracování
Nastříkejte dostatečně velké množství na ošetřovaný povrch
a nechte reagovat. V případě potřeby otřete čistou látkou.
Postup opakujte dle potřeby. Zabraňte kontaktu s plastovými
a lakovanými povrchy.
Skladování
Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a
nevystavujte teplotám nad +50°C.
Bezpečnost a ochrana zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje
a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).
dostupné velikosti:
11750400 Bio-Cut, 400 ml, průhledné
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Technické spreje

Mazací a multifunkční oleje

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedená v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jelikož jednotlivé podmínky aplikace přesahují naše znalosti, kontrolu a
odpovědnost, jsou tyto informace poskytovány bez jakéhokoli závazku. Zaručujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, zda daný produkt splňuje požadované vlastnosti. Z
nich nelze odvodit nárok. Jedinou odpovědnost za nevhodné nebo jiné než určené použití nese uživatel.

WEICON Middle East L.L.C. United
Arab Emirates phone +971 4 880 25
05 info@weicon.ae

WEICON lnc. Canada phone +1 877 620
8889 info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o. Česká
republika telefon +42 (0) 417 533
013 info@weicon.cz

WEICON Iberika S.L. Španělsko telefon
+34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG (ředitelství)
Germany phone +49 (0) 251 9322
0 info@weicon.de

WEICON Italia S. r. L. Itálie telefon +39 (0)
010 2924 871 info@weicon.it

WEICON Romania SRL Rumunsko telefon
+40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd Jižní Afrika telefon
+27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON Jihovýchodní Asie Pte
Ltd Singapur telefon (+65) 6710
7671 info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi TIc. Ltd. Şti.
Turecko telefon +90 (0) 212 465 33
65 info@weicon.com.tr


