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chrání, chladí a maže obráběcí nástroje
zanechává vysokou čistotu a přesnost
obráběných kovů
jednoduchá aplikace
neztéká, zůstává na nástroji

Unifleg CZ spol. s r.o., sídlo: Českomoravská 1181/21, 190 00 Praha 9 Libeň, provozovna: Na Křečku 365, 109 04 Praha 10
tel.: 272 083 251 - 254, fax: 272 083 255, e-mail: unifleg@unifleg.cz, www.unifleg.cz

Unifleg CZ spol. s r.o.
sídlo: Českomoravská 1181/21, 190 00 Praha 9 Libeň
provozovna: Na Křečku 365, 109 04 Praha 10
tel.: 272 083 251 - 254, fax: 272 083 255
e-mail: unifleg@unifleg.cz
www.unifleg.cz

FLEGCUT

í
n
e
š
e
ř
í
n
nál
o
i
s
e
f
o
r
P
pro Vás

(FC)

Charakteristika

Obecné informace

Olej ve spreji určený k řezání závitů, vrtání a obrábění. FLEGCUT je významný pomocník v nástrojařských dílnách, chrání
obráběcí nástroje, vrtáky a závitořezy před opotřebením a tím
výrazně prodlužuje jejich životnost.
FLEGCUT je jedinečný mazací olej vhodný pro ruční i strojní
řezání, vrtání, řezání závitů, frézování a obrábění kovů.

Skupenství (při 20 °C):
Barva:
Zápach (vůně):

kapalné (aerosol)
hnědá
charakteristický pro ropné uhlovodíky

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví,
bezpečnosti a životního prostředí

Použití
FLEGCUT je olej vhodný pro používání za velmi vysokých tlaků. Obsahuje speciální mazací složky určené pro hladké opracování různých typů kovů a slitin, jako jsou např. konstrukční
oceli, INOX, legované oceli, hliník a jeho slitiny.

Bod vzplanutí:

> 62 °C

Výbušné vlastnosti:

směs není výbušná

Oxidační vlastnosti:

nemá oxidační vlastnosti

Tenze par:

<5 hPa (při 20°C)

Balení

Hustota:

0,88 g/cm3

Rozpustnost ve vodě:

nemísitelná směs nebo velmi málo
mísitelná

400 ml
Upozornění
Jen pro profesionální užití.

Obsah organických
těkavých látek (VOC):

< 1 kg/kg

Obsah celkového organického uhlíku (TOC):
< 0,82 kg/kg

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

