OBRÁBĚNÍ A TVÁŘENÍ

ŘEZOŇ® LTS
ŘEZOŇ® LTS je řezná kapalina pro všestranné použití. Má
vynikající mazací schopnosti. Vytváří kluzný ﬁlm snižující
opotřebení, tření, hlučnost a prodlužuje životnost
nástrojů. ŘEZOŇ® LTS je ze syntetického oleje bez tuhých
maziv se speciální složkou ochrany kovů, která vytváří
na povrchu třecích ploch vysoce kluzný a pevný
ochranný ﬁlm s velkou nosností (až 5000 N),
pro extrémní vysoká zatížení. Má velmi dobrou přilnavost
a stabilitu i při vysokých teplotách. Je ideální pro snadné
a přesné operace na materiálu, kde umožňuje vyšší
řeznou rychlost, chrání používané nástroje, prodlužuje
životnost nářadí, přičemž antikorozivně chrání obráběný
materiál.

POUŽITÍ
ŘEZOŇ® LTS lze použít na veškeré kovy a tvrdokovy jako je ocel, nerez, litina, mosaz, měď, hliník a jeho slitiny. Je
obzvláště vhodný pro dlouhodobé automatické a poloautomatické mazání. Vynikajících výsledků dosahuje
při aplikacích, jako jsou vrtání, soustružení, frézování, vystružování, řezání, lisování, protlačování, prorážení, drážkování,
ohýbání, protahování a roztahování.

VÝHODY
Snižuje tření, opotřebení, provozní teploty
a hlučnost.

Chrání a prodlužuje životnost nářadí.
Má malý sklon k oxidaci, dobrou odolnost proti
vymývání vodou.

Chrání proti korozi.

BEZPEČNOST PRÁCE

NOVATO® - ŘEZOŇ® LTS technický list strana 1/2

ŘEZOŇ® LTS
TECHNICKÁ DATA
Složení

syntetický olej, aditiva na ochranu proti korozi

Zatížitelnost

5000 N

Opotřebení

0,42 mm

Obsah pevných látek

žádný

Viskozita

střední

Barva

červená tekutina

Bod vzplanutí

nemá

Rozpustnost ve vodě

nemísitelný

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej

203 013

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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