
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Cut & Drill

Fluid 2

CDF 500 ml sprej 85238
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INSTRUKCE

CUT & DRILL FLUID 2
Vysoce kvalitní řezný olej ve spreji, který je 
vyroben tak, aby splňoval parametry kvalitního 
ošetření řezných nástrojů při obrábění všech 
běžných kovů a nerezu.

✓ Snižuje tření řezných hlav obráběcích nástrojů
✓ Obsahuje aditiva, která zabraňují korozi, snižují možnost zadření nástroje a poškození obráběného 

materiálů
✓ Biologicky odbouratelný
✓ Prodlužuje životnost nástroje tím, že brání hromadění tepla

✓ Pěnění produktu zabezpečuje lepší mazání obráběného kusu
✓ Je použitelný na všechny kovy, nerez, titan a hliník
✓ Používá se nejčastěji při řezání, vrtání, soustružení a také frézování
✓ Snadná aplikace – aerosolové balení

Je nejžádanější pro všechny typy a druhy kovových materiálů.  

Požívá se nejčastěji při řezání, vrtání, soustružení a také frézování.

Díky kombinaci viskozity a vysokého tlaku ve spreji napomáhá k dokonalejšímu obrábění kovů.

Cut & Drill Fluid 2 obsahuje inhibitory koroze pro větší životnost obráběných dílů a nástrojů. 

Materiály po jeho aplikaci dále nekorodují vzdušnou vlhkostí.

1. Před použitím důkladně protřepejte!

2. Aplikujte ze vzdálenosti 25 - 30 cm na požadované místo.

3. Po skončení práce očistěte povrch produktem Kent Acrysol nebo Kent Soft Surface Cleaner.

Nedoporučujeme na obrábění nekovových materiálů



Číslo výrobku: 85238

Složení: minerální oleje (chlorovaný parafín)

Balení: 500 ml sprej

Skladovatelnost:               24 měsíců

Maximální teplota: 150⁰C

Bod vzplanutí: extrémně hořlavý (pod -20⁰C)

Kód celního sazebníku: 3403 99 10

VOC: 294 g/l

Specifická hmotnost: 0,84 g/ml při 20⁰C

Rozpustnost: nerozpustná

Viskozita: 200-300 OPS

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

CUT & DRILL FLUID 2

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz


