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Údaje uvedené v tomto dokumente sú založená na našich súčasných vedomosti-
ach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené 
nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ 
je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre 
účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné 
podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä 
klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument 
sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec 
Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené 
tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE
Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice
e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

NEOLUBE® HC 2000 AEROSOL
REZNÝ OLEJ  V SPREJI URČENÝ PRE VŠETKY ŤAŽKÉ STROJE, VHODNÝ NA KOVY 

POPIS
NEOLUBE HC 2000 je výkonný rezný olej v spreji s vynikajúcimi mazacími 
vlastnosťami. Tvorí trvanlivú olejovú vrstvu, ktorá účinne znižuje trenie, 
lubrikuje rôzne povrchy a zabraňuje akémukoľvek opotrebovávaniu kovov. 
Pri správnej viskozite je táto kvapalina vhodná na akýkoľvek druh vŕtania, 
rezania závitov, na všetky druhy ocele vrátane extra tvrdej a chrómovej.
NEOLUBE HC 2000 umožňuje excelentné vyčistenie rezu, či už ide o rez 
malých alebo veľkých rozmerov, dokonale sa prispôsobí aj pri hlbokom 
vŕtaní do tvrdých kovov. Zároveň je použiteľný na odstraňovanie materiá-
lu rezaním a pri deformácii - rezanie vnútornych závitov tvarovaním. Ten-
to produkt tiež poskytuje pozoruhodné výsledky pri aplikáciach vrátane 
jamkovania pred rezaním vnútornych závitov, valcovania, ohýbania oceľo-
vých trubiek, drobné razenie ocele a nerezu. Svojimi funkciami predlžuje             
životnosť závitníkov a vrtákov.

• manuálne rezanie závitov
• brúsenie závitov
• valcovanie závitov
• lisovanie závitov
• vŕtanie
• hlbenie a jadrové vŕtanie
• manuálne a polomanuálne rezanie vnútornych 

závitov
• jamkovanie

OBLASTI POUŽITIA 

Chvíľu traste sprejom dnom hore, až kým sa neuvoľní 
guľôčka vo vnútri plechovky. Aplikujte na požadovaný 
povrch, ktorý treba premazať. Sprej je použiteľný vo 
všetkých polohách.

SPÔSOB POUŽITIA 

650ml sprej
BALENIE 
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FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA* ŠTANDARD HODNOTA JEDNOTKA
Vzhľad vizuálny priezračný -
Farba vizuálny červená -
Fyzický vzhľad vizuálny krémovitá tekutina -
Charakteristický zápach čuchový slabý -
Hustota pri 25°C NF EN ISO 12185 1,120 g/m3

Korózia na medi NF EN ISO 2160 1a trieda
Kinetická viskozita pri 40°C NF EN ISO 3104 110 mm2/s
Číslo kyslosti EN 14104 0,5 mg KOH/g
Typ oleja - syntetický -
Bod vzplanutia NF EN 22719 > 100 °C
Bod mrazu ISO 3016 <-20 °C
4 - gulôčkový test opotrebovania ASTM D 2266 0,42 mm
4 - gulôčkový test záťaže zvaru ASTM D 2596 6000 N

*merania vykonané na aktívnej látke
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