NICRO (SWISS) AG
chemia przemysłowa

NICRO 860
plus
Syntetyczny preparat
ułatwiający
obróbkę metali
trudnoobrabialnych
Zalety

Właściwości

•

Wysoce
skuteczne
dodatki
gwarantują doskonałe wyniki
podczas obróbki metali w
ogromnej
ilości
zastosowań.
Warstwa smarująca jest wysoce
odporna na naciski, przylega
dokładnie
do
powierzchni
narzędzia. Skutecznie zapobiega
powstawaniu narostu na ostrzu
noża co zmniejsza ilość ciepła
powstającego
w
procesie
skrawania.

Dla dużych prędkości
skrawania
Wydłuża
żywotność
narzędzi przy obróbkach
wiórowych i bezwiórowych
Dla wszystkich rodzajów
metali i stopów
Gwarantuje dokładne
nacięcie gwintu i
dokładne wykończenie
powierzchni
Zapobiega
zgrzewaniu
obrabianego materiału do
narzędzia skrawającego
(zjawisko narostu)

•
•
•

•

Zastosowanie
•
•

•

Obróbka
metali
o
dużej
energii
odkształcania
Obróbka
stali
nierdzewnej,
kwasowej
oraz trudnoobrabialnych
stopów
Obróbka aluminium i
tytanu

Nicro 860 jest nierozpuszczalny
w wodzie, nie zawiera żadnych
metali ciężkich ani silikonu. Jest
nieszkodliwy dla skóry i ma
przyjemny zapach.

Sposób użycia
Nicro 860 nanosić na krawędź
tnącą narzędzia i powierzchnie
robocze.
Należy
dobierać
maksymalne
prędkości
skrawania przewidziane dla
obrabianego
materiału.
Podczas wiercenia lub cięcia
preparat
należy
stosować
zgodnie z zaleceniami. W większości
przypadków
podczas
wykonywania
pracy
ręcznej
wystarczy
jednorazowe
zastosowanie preparatu.
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Dane techniczne

Nicro 860 plus Preparat do obróbki metali

Własności fizykochemiczne
Postać
Kolor:
Zapach:
Gęstość w temp. 200 C
Lepkość w temp. 200 C
Rozpuszczalność w wodzie

ciecz
czerwony
charakterystyczny
0,87 g/cm3
13 s (kubek Forda 100 ml, 4 mm)
nierozpuszczalny

Informacje dotyczące uregulowań prawnych
Określenie rodzaju zagrożenia: Xn, R 65 – 66

Informacje ekologiczne
Usuwanie odpadów:

Kod odpadu produktu 12 01 07 Kod opakowania 16 05 04
Sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z Wydziałem Ochrony
Środowiska Urzędu Wojewódzkiego. Usuwać zgodnie z Ustawą o
odpadach Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 27.04.2001 r. wraz z późniejszymi
zmianami lub powierzyć usuwanie specjalistycznej firmie utylizacyjnej.

Opakowania:
Aerozol
Kanister

400 ml
5l

Producent: NICRO (SWISS) AG
CH.9469 Haag SG
Tel.: 081 / 750 36 80
Faks: 081 / 750 36 90

Importer:

GT 85 Polska Sp. z o.o.
20-210 Lublin, ul. Tokarska 9B
Tel.: 081 / 745 05 98
Faks: 081 / 745 12 95

Dane zawarte w tym arkuszu mają charakter informacyjny i zostały zebrane według najlepszej wiedzy i dotychczasowego doświadczenia.
Nie możemy przejmować żadnej odpowiedzialność za rezultaty u osób trzecich, gdyż warunki i stosowane metody znajdują się poza naszą kontrolą.

