Kapaliny pro zpracování kovů

Kapaliny pro zpracování kovů
PRODUKT

ISO VG /
VISKOZITA PŘI
40°C [MM2/S]

VHODNÉ MATERIÁLY

POPIS

CERTIFIKÁT
O SHODĚ

VODOU NEMISITELNÉ KOVOOBRÁBĚCÍ KAPALINY
CUT-setral-CST 2

-

Ocel, cín, hliník
a neželezné kovy

Rychle se odpařující kapalina k ražení a tažení pro lehké
až střední operace. Pro tažení, hluboké tažení,
ražení a ohýbání plechů a profilů

CUT-setral-CST 2/F

-

Ocel, cín, hliník
a neželezné kovy

Rychle se odpařující H1 kapalina k ražení a tažení pro lehké až
střední operace. Pro tažení, hluboké tažení, ražení a ohýbání
plechů a profilů v potravinářském a farmaceutickém průmyslu

CUT-setral-CST 4

-

Ocel, cín, hliník
a neželezné kovy

Rychle se odpařující kapalina k ražení a tažení
pro střední operace. Pro tažení, hluboké tažení,
ražení a ohýbání plechů a profilů

Ocel, železo a měď

Kovoobráběcí kapalina pro tažení, hluboké tažení a ražení mědi.
Také pro vrtání, frézování a řezání železa a prvotřídní oceli

CUT-setral-1020

35

CUT-setral-BIO 303

40

Ocel, nerezová ocel,
cín, hliník a hliníkové
sloučeniny

Biologicky rozložitelná kovoobráběcí kapalina na bázi
rostlinného oleje pro lehké drážkovací a řezací operace

CUT-setral-BIO 518

50

Železné a neželezné kovy

Biologicky rozložitelná kovoobráběcí kapalina na bázi
rostlinného oleje pro frézování či řezání profilů a trubek

CUT-setral-SSZ 221

130

Železné a neželezné kovy

Univerzální tekutina pro obrábění kovů do náročného provozu

CUT-setral-SYN 160

160

Ocel, nerezová ocel,
hliníkové slitiny
a neželezné kovy

Syntetický olej pro ražení a tažení ve tvářecích procesech
jako je hluboké tažení a ražení Vhodné také pro řezání oceli,
nerezové oceli a neželezných slitin

Hliník, sendvičové
materiály hliník/uhlík
a titan

Kovoobráběcí kapalina pro ražení,
děrování a závitování hliníku a hliníkových slitin

Hliník, sendvičové
materiály hliník/uhlík
a titan

Kovoobráběcí kapalina pro ražení, děrování a řezání závitů
do hliníku a titanu. Zvláště vhodná pro vrtání takzvaných
sendvičových materiálů – hliník/uhlík/hliník. Schváleno pro
použití v leteckém průmyslu

30

setral ALUMICUT 407

setral ALUMICUT 659

4

9

-

H1 certifikace,
Halal certifikace,
Kosher certifikace

-

-

Splňuje H1

-

-

-

-

H1 certifikace,
Halal certifikace,
Kosher certifikace

VODOU MISITELNÉ KOVOOBRÁBĚCÍ KAPALINY
COOL-setral-2/1 N

-

Autentická ocel, litina,
hliník a neželezné kovy

Minerální olej obsahující EP chladicí kapalinu,
bez obsahu chlóru, dusitanu a diaminů

-

COOL-setral-SYN 100

-

Ocel, litina
a neželezné kovy

Plně syntetická chladicí kapalina, bez obsahu chlóru,
dusitanu či diaminů pro všechny řezné operace

-

COOL-setral-SYN 919 N

-

Austentická ocel,
ocelová litina a hliník

Minerální olej obsahující EP chladicí kapalinu,
bez obsahu chlóru, dusitanu a diaminů

-

www.setral.net

