
TECHNICKÝ LIST

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

PLASTIKOL T2
REZNÝ OLEJ  V TEKUTEJ FORME NA REZANIE PRI EXTRÉMNE VYSOKOM TLAKU

POPIS
PLASTIKOL T2 predstavuje komplexnú zmes prísad s  vysokou odolnosťou 
voči vytváraniu filmu a najmä s vysokou schopnosťou odolávať zvareniu.
PLASTIKOL T2 sa odporúča na rezanie a vysekávanie vysoko legovaných 
oceľových panelov, predovšetkým panelov z veľmi silnej zliatiny a veľkej 
hrúbky. Produkt je vhodný aj pri vysokovýkonnom strojovom spracovaní 
extra tvrdej ocele, vrátane žiaruvzdornej ocele, prípadne ako prísada do 
bežných rezných olejov. Nepriľnavý produkt zaručuje excelentné vyprázd-
nenie rezov, nepohlcuje vlhkosť - nevysušuje, nijak nelepí.
PLASTIKOL T2 vypĺňa funkciu reznej tekutiny na zatvorené a otvorené 
diery všetkých priemerov, vrátane veľmi malých. Dá sa použiť na hlboké                 
vŕtanie a vŕtanie tvrdých kovov, drážkovanie, rezanie vnútorných závitov, 
či už pri manuálnom, poloautomatickom alebo automatickom rezaní. Ten-
to produkt predlžuje životnosť závitníkov a vrtákov.
PLASTIKOL T2 je zaručene bez chlórových rozpúšťadiel, hlavne bez            
trichlóretánu

250ml 
BALENIE 

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA* ŠTANDARD HODNOTA JEDNOTKA
Vzhľad vizuálny priezračný -
Farba vizuálny žltá -
Fyzický vzhľad vizuálny tekutina -
Charakteristický zápach čuchový jemný, ako riedidlo -
Hustota pri 25°C NF EN ISO 12185 1090 kg/m3

Korózia na medi NF EN ISO 2160 1a trieda
Bod vzplanutia NF EN 22719 >100 °C
Bod mrazu ISO 3016 <-20 °C
Viskozita pri 40 °C NF EN ISO 3104 30 mm2/s

*merania vykonané na aktívnej látke
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NEOLUBE® HC 2000 AEROSOL


