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Údaje v tomto výtisku odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a obsáhlým zkouškám a zkušenostem. Při rozmanitosti 
uživatelských možností a technických daností mohou ovšem vzniknout pokyny pro aplikaci, které nejsou přenositelné 
v jednotlivých případech, proto nemohou být z výše uvedeného odvozovány žádné závazky nebo nároky na záruku. 
Ručení za vhodnost našich produktů pro určité použití stejně jako za určité vlastnosti těchto produktů přebíráme jen 
tehdy, pokud to bylo v jednotlivém případě písemně přislíbeno. V každém případě jsou oprávněné nároky na záruku 
bezvadné dodávky a eventuální náhradní dodávky závadného zboží, pokud by selhalo vylepšení, vázány pouze na 
vrácení kupní ceny. Všechny další nároky, zvláště ručení za následné škody jsou zásadně vyloučeny. Před použitím 
musí být provedeny vlastní pokusy.

Technický list

Spectra-LUB CUT 210 

Řezný olej 

(

Spectra-LUB CUT 210 
Charakteristika 
Univerzální mazací a chladící přípravek s širokým rozsahem použití 
zejména pro obrábění na soustružnických jedno vřetenových nebo více 
vřetenových automatech, vrtání, řezání závitů, frézování, stříhání, řezání 
atd. Univerzálně použitelný pro všechny řezné a tvářecí procesy a všechny 
typy kovů. Redukuje spotřebu energie, umožňuje dlouhodobé vysoké 
zatížení a vyšší rychlosti. Dodává optimální povrch řezným plochám a 
prodlužuje životnost nástroje.  

Oblasti použití 
Nejvhodnější použití pro obrábění. Vhodné pro všechny typy kovů. 
Zabraňuje vzniku náběhových barev. Je lehce odstranitelný po aplikaci, 
bez vlivu na další povrchové úpravy, zejména zinkování nebo lakování. 

Výhody a využití 
Neobsahuje žádné nebezpečné produkty, je vysoce efektivní díky speciální 
kombinaci aditiv. Bez nepříjemného zápachu, neobsahuje chlór a 
fosforečnany, bez obsahu VOC látek. Vysoká oxidační stabilita, 
nezpůsobuje usazeniny nebo ztrátu barev. Produkt je vysoce efektivní 
s vysokou účinností při malé spotřebě. Výrazně zvyšuje účinnost procesu a 
prodlužuje životnost nástrojů. Produkt je netoxický, nehořlavý, nedráždivý, 
bez zápachu. Produkt je bezpečný a biologicky odbouratelný. 

Aplikace 
Nanést dostatečné množství na nástroj nebo obráběné (opracovávané) 
místo pomocí štětky nebo olejničky. Míchat pouze s vhodnými mazivy. Pro 
doplňující informace prosím kontaktujte naše technické oddělení. 

. 

Balení 
• 10 kg kanystr

• 20 kg kanystr 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Technická data

Likvidace obalů, zbytků koncentrátu a odmaštěné látky 
Obaly po úplném vyprázdnění vypláchnout a odevzdat na sběrné místo. Poplatek za zajištění zpětného odběru 
a využití obalového odpadu byl uhrazen do systému EKO-KOM. 

Skladování, doba použitelnosti, záruční doba 
Skladuje se v suchých a zastíněných skladech v teplotách +5 až max. +25 °C v původních obalech. 

Dopravuje se v krytých dopravních prostředcích. Záruční doba 1 rok ode dne výroby uvedeného na obalu. 
Teplota při skladování nesmí klesnout pod +5 °C! Chraňte před mrazem! 

Pouze pro profesionální užití. Na vyžádání bezpečnostní list.

Spectra-LUB CUT 210 Norma Podmínky Měrná jednotka Hodnota

Hustota DIN ISO 3838 + 20 °C g/ml 0,95

Barva Bílá až nažloutlá

Biologická odbouratelnost % > 95

pH 1 % roztok 8,6 - 9,4

Ředitelný s vodou

Doporučené ředění vodou na řeznou emulzi 1:3 až 1:5
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