
Informace o produktu

Variocut C 334
Vysoce výkonný řezný olej

Charakteristika
Castrol Variocut™ C 334 je vodou nemísitelný řezný olej bez obsahu chloru a těžkých kovů. 
 

Použití
Variocut C 334 je navržen pro broušení, vrtání a všeobecné obrábění na litině a vysoce legované oceli. Tento produkt
obsahuje aktivní síru, a proto není kompatibilní s barevnými kovy.
 

 
 

Výhody
moderní aditivační technologie  poskytuje vynikající vysokotlaké mazací vlastnosti a snižuje výrobní náklady díky
prodloužené životnosti nástrojů
zlepšení kvality povrchů a zvýšení řezných rychlostí vede k vysoké efektivitě řezných operací
formulace bez obsahu chloru zlepšuje ekologický profil  a snižuje náklady na likvidaci odpadu
nízká viskozita a excelentní smáčecí vlastnosti minimalizují vynášení oleje a  tím snižují spotřebu produktu
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Technické parametry

Název Metoda Jednotky Typická hodnota

Barva vizuální - jantarová

Viskozita při 40 °C ASTM D446 mm2/s 9,6

Hustota při 15 °C ASTM D12989 kg/m3 864

Bod vzplanutí ASTM D92 °C >150

Koroze na mědi (3 h při 100 °C) ASTM D130 hodnota 4c

Podléhá běžným výrobním tolerancím.
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V tomto tisku jsou zohledneny veškeré soucasné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméne nekteré údaje mohou podléhat zmenám vzhledem
ke zmene formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek muže být bez predchozí konzultace s
námi používán výše uvádeným zpusobem. Použití výrobku jiným zpusobem, než odpovídá úcelu použití, muže být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku
uvádena. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpecnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpecnostním listu. Zmena technických parametru vyhrazena.
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