
Cut & Drill Fluid 2 

Mazila

Hladilna tekočina za vrtanje in rezanje Cut & Drill Fluid 2 je namenjena za uporabo pri vseh postopkih 
rezanja, izrezovanja in vrtanja, z namenom podaljšanja življenjske dobe in splošni učinkovitosti rezalnega 
orodja.

Koda: 85238  Cut & Drill Fluid 2, 500 ml razpršilo 

Lastnosti in prednosti

• Cut & Drill Fluid 2 ščiti površino tako, da zmanjša toploto in trenje
• Vsebuje dodatke, ki preprečujejo razjede, jedkost in poškodbe na kovini. Primerna je za uporabo na vseh vrstah

kovin, vključno z nerjavečim jeklom, titanom in aluminijem
• Na površini ustvari peno, ter s tem zmanjša trenje
• Vsebuje posebne dodatke, ki so odporni na ekstremne pritiske
• Podaljšuje življenjsko dobo orodja z preprečevanjem vročinskih deformacij
• Pospeši proces vrtanja in rezanja
• Omogoča natančno delo pri rezanju in vrtanju tanjših površin
• Pakirano v razpršilu, omogoča enostaven nanos

Uporaba 

Hladilna tekočina je primerna za uporabo na 
vseh vrstah kovin in površin, ki jih je težje 
obdelovati. Uporablja se lahko pri vseh vrstah 
obdelovanja kovin, še posebej pri vrtanju, 
izrezovanju, vrezovanju navojev, itd.
Kombinacija aditivov za visoko viskoznost in 
ekstreme pritiske (nosilnost) pomagata pri 
učinkovitosti izdelka v številnih zahtevnih 
delovnih pogojih. 
Vsebnost korozijskih inhibitorjev podaljša 
življenjsko dobo orodja.
Samo za uporabo na kovinskih površinah.

Navodila za uporabo 
1. Pločevinko pred uporabo dobro pretresite.

2. Napršite z razdalje 15 do 30 cm direktno na orodje ali 
površino.



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber 
House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena 
licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko 
spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik 
blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli 
napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk 
na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z 
odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Tehnične informacije

Barva: Tekoče rjava

Oblika: Pena, ki se spremeni v nizko viskozno olje 

Izdelek je narejen iz mineralnih olj 

(Klorirani parafin)

Pakiranje: 

Izredno vnetljivo, plamenišče 

pod -20 ° C. Ni vodotopno. 

0.84 – 0.875 pri 20oC    

294 g/l 

Tarifna številka: 

Rok uporabe: 

500 ml razpršilo 

3403 99 10 

24 mesecev 

91240 

200-300 OPS 

(topilo) Temperaturna odpornost: 150oC

(Napršite na površino pri sobni temperaturi, 

dodatki ostanejo na površini po izhlapevanju 

osnovnega materiala) 

Specifična teža: 

VOC:          

Nadomestilo: 

Viskoznost mm2/s: 

Varnostno opozorilo:
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