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UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou 
udávány s maximální pečlivostí. Přesto je 
vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom 
vyzkoušeli vhodnost použití každého 
jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma 
neručí za úplnost a přesnost těchto informací 
a odmítá záruku za vaše konkrétní použití 
výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se 
týká pouze standardních prodejních 
podmínek tohoto výrobku. V žádném případě 
nenese odpovědnost za náhodné škody, ani 
za škody v důsledku nesprávného použití 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

TECHNICKÁ DATA

Objednací číslo                          Název                                 Balení                  Zařazení

SHD                      PRO SHARP DRILLING SPRAY             400ml                  MAZADLA

POUŽITÍ

ZAŘAZENÍ

PRO SHARP DRILLING SPRAY je vysoce efektivní 
produkt usnadňující obrábění. Skvěle se uplatní u všech 
prací souvisejících s obráběním kovů, jako je například: 
vrtání, řezání závitů, frézování, řezání, broušení, pilování a 
vytlačování. PRO SHARP DRILLING SPRAY dokonale 
chladí a maže při vysokých rychlostech soustružení, čímž 
prodlužuje trvanlivost nástrojů, zlepšuje parametry 
obrábění, zabraňuje nalepování hoblin a také snižuje 
teplotu. PRO SHARP DRILLING SPRAY je odolný vůči 
chemikáliím a má skvělou tepelnou vodivost. Ultra tenká 
vrstva zajišťuje dlouhotrvající mazání a ochranu. PRO 
SHARP DRILLING SPRAY je vhodný pro všechny typy 
ocele a barevných kovů, jako jsou: hliník, měď, mosaz a 
jejich slitiny.

Forma: aerosol
Základ: minerální olej a aditiva
Barva: čirá, světle žlutá
Bod vzplanutí materiál: 180 °C
Hustota: 0,8 +/– 0,1 kg/dm³
Hořlavost: velmi snadno vznětlivá
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

PRO SHARP DRILLING SPRAY se používá tam, kde je 
důležitá preciznost, rychlost provedení nebo získání 
hladkosti nejvyšší třídy obráběného povrchu - nástrojárny, 
produkce forem a matric, opravárenské podniky a podniky 
mechanizace, autodílny apod.
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Zabraňuje poškození obráběných povrchů 
Chrání nástroje před opotřebením

Hodí se k obrábění všech typů oceli a barevných kovů
Urychluje proces obrábění

Zajišťuje odpovídající chlazení při hlubokém vrtání, řezání, 
frézování, řezání závitů, soustružení a pod


