The Right Tool at the Right Time

Řezná kapalina
závitování a ostatní třískové obrábění
mazání a chlazení
prodloužení životnosti nástroje
zlepšení kvality povrchu
snížení spotřeby řezných kapalin
M200 no. 1 Blue / modrá 		
Těžké obrábění

M200 no. 2 Red / červená
Obrábění neželezných kovů

M200 no. 3 Green / zelená
Univerzální

Těžké obrábění
Dormer M200 no. 1 Blue Nové složení - bez chloru		
EP řezný olej pro vysoký výkon obrábění v obtížně obrobitelných materiálech

Použití:
▪ Pro náročné obráběcí operace, pro
protahování a vrtání hlubokých děr
▪ Vhodné pro obrábění ocelí s vysokou
pevností, chromových a niklových
ocelí, ocelolitin, chrom molybdenových
ocelí, slitin niklu apod.

Vlastnosti:
▪ Optimální vysokotlaká charakteristika
▪ Prodlužuje životnost nástroje
▪ Přispívá k rozměrové přesnosti
▪ Vynikající kvalita obrobeného povrchu
Balení:
0.25 litru, 1 litr, 5 litrů a 20 litrů, v
plastových kanistrech

Neželezné kovy
Dormer M200 no. 2 Red / červená řezná kapalina		
Výborný olej s minimální zátěží pro životní prostředí. Neobsahuje chlor ani
těžké kovy, jako např. olovo, zinek, barium.
Použití:
Pro třískové obrábění v hliníku a slitinách
hliníku
Balení:
0.25 litru, 1 litr a 5 litrů, v plastových
kanistrech

Vlastnosti:
▪ nevytváří olejovou mlhu, nedochází
ke ztrátám odpařováním (specifikace
podle Noack), dosahuje excelentně
nízké hodnoty viskozity
▪ vyhovuje nejpřísnějším normám
ochrany zdraví a životního prostředí
▪ vysoká oxidační stabilita
▪ nezanechává skvrny
▪ nezapáchá

Univerzální
Dormer M200 no. 3 Green / zelená řezná kapalina			
Skvělá řezná kapalina, výkonný olej bez chloru, s aditivy EP.

Použití:
▪ První volba pro obráběcí nebo tvářecí
operace v různých materiálech
▪ třískové obrábění, vhodné pro těžké
obrábění zejména pro protahování
a frézování teplotně odolných
nerezavějících ocelí, ložisková ocel,
austenitické nerezavějící oceli, tvrdé
oceli.

Obecná doporučení:
▪ skladujte na suchém místě při teplotách od 5°C do 40°C
▪ používejte v souladu s postupy
běžnými v průmyslovém použití
▪ likvidace produktu musí být provedena
podle legislativních norem

Dormer Tools
Email: dormer.cee@dormertools.com
www.dormertools.com
+421 2 5831 8321
Bezpečnostní pokyny můžete stáhnout z
www.dormertools.com

Vlastnosti:
▪ obsahuje polární a vysokotlaká aditiva,
která snižují riziko tvorby nárůstku na
břitu a zlepšují chlazení
▪ může zanechávat skvrny na
neželezných kovech
Balení:
0.25 litru, 1 litr a 5 litrů, v plastových
kanistrech

