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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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Bio-Cut

Tüm metaller için kesme yağ

WEICON Bio-Cut mineral yağı içermez, VwVwS’e
(Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe = Su Kirliliklerine
Dair Alman İdari Yönetmeliği) göre öz sınıflandırma olarak 1. Sınıf
su kirliliğine sahiptir. Tamamen biyolojik olarak ayrışabilir.

Özellikle yüksek yağlanma etkisi sayesinde, Bio-Cut yüksek
kesme hızlarını, uzun alet ömürlerini ve böylece yüksek kesme
performanslarını mümkün kılar.

WEICON Bio-Cut tüm endüstriyel uygulamalarda delme,
tornalama, frezeleme, zımparalama, testereyle kesme, delme ve
her türlü çelik,döküm, paslanmaz çelik, bakır, pirinç, alüminyum
ve bunların alaşımları ile vida açma ve pek çok başka endüstriyel
uygulamada kullanılabilmektedir.

Teknik bilgiler

Koku neredeyse kokusuz

Özellikler tamamen biyolojik olarak ayrışabilir

Raf ömrü 12 ay

Renk renksiz

Sıcaklık dayanımı ile 200 °C arası

İşleme
Kutuyu kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Ykl 20-25 cm
mesafeden dolgun şekilde püskürtünüz.

Depolama
Basınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan
sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Güvenlik ve Sağlık
WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve
ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
11750400-39 Bio-Cut 400 ml


