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řezný olej pro vysoké zátěžeřezný olej pro vysoké zátěžeřezný olej pro vysoké zátěžeřezný olej pro vysoké zátěže    

    
� řezná řezná řezná řezná     kapalina kapalina kapalina kapalina     kkkk    okamžitémuokamžitémuokamžitémuokamžitému        použitípoužitípoužitípoužití    
� univerzální univerzální univerzální univerzální     při při při při     opracování opracování opracování opracování     kovůkovůkovůkovů    
� vynikající vynikající vynikající vynikající     mazací mazací mazací mazací     schopnostischopnostischopnostischopnosti    
� obsahuje obsahuje obsahuje obsahuje     vysokotlaká vysokotlaká vysokotlaká vysokotlaká     aditiva aditiva aditiva aditiva     protiprotiprotiproti    opotřebení opotřebení opotřebení opotřebení     a a a a     korozikorozikorozikorozi    
� vhodnévhodnévhodnévhodné        propropropro        práci práci práci práci     sesesese        speciální speciální speciální speciální     ocelí, nerezovou ocelí, nerezovou ocelí, nerezovou ocelí, nerezovou     ocelíocelíocelíocelí    
� zabraňuje zabraňuje zabraňuje zabraňuje     zahřívání zahřívání zahřívání zahřívání     nástrojů, zvyšuje nástrojů, zvyšuje nástrojů, zvyšuje nástrojů, zvyšuje     výkonvýkonvýkonvýkon    
� bez bez bez bez     obsahu obsahu obsahu obsahu     silikonu silikonu silikonu silikonu     
� aerosol aerosol aerosol aerosol     plněný COplněný COplněný COplněný CO2222    , tj. , tj. , tj. , tj. garance minimálně 97% účinnégarance minimálně 97% účinnégarance minimálně 97% účinnégarance minimálně 97% účinné        látky látky látky látky     v v v v     netto netto netto netto     objemu objemu objemu objemu     

    
POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
FILDUCFILDUCFILDUCFILDUC    je univerzální řezná kapalina ve spreji, připravena k použití na extrémní tlaky při řezání a 
vrtání, pro všechny operace při manuálním nebo automatickém obrábění. 

 
POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
FILDUCFILDUCFILDUCFILDUC    je určen na mazání řezných nástrojů při opracování všech druhů kovů, speciálních ocelí 
včetně nerez oceli. Díky obsahu vysokotlakých aditiv snižuje opotřebení nástrojů, zabraňuje 
přehřívání a usnadňuje vedení nástroje. Zabraňuje korozi.    
Nepoužívejte na měď nebo slitiny mědi (může tvořit skvrny). 

  
NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:     
FILDUCFILDUCFILDUCFILDUC ppppřed použitím důkladně protřed použitím důkladně protřed použitím důkladně protřed použitím důkladně protřepejteřepejteřepejteřepejte a aplikujte postřikem na požadované místo obrábění.  
   
Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě.     
    
TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:            Vzhled: světle hnědá kapalina 
            Hustota: 0,805 g/cm3    
    
BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  650/400ml sprej  (obj. č. 231001) 

    
JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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