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Brez žvepla – brez mineralnega olja – majhna poraba – visoka zmogljivost – 
se lahko odstrani z vodo

Uporaba
Jokisch FOAM CUT je primerno za:

• Rezanje navojev 

• Vrtanje navojev

• Centriranje

• Posnemanje in strganje s povrtalom,

• Vrtanje in rezkanje

Podro je uporabe zajema vse kovine in NE-kovine npr. ječ klo, legirano ali nelegirano. 
Vse vrste litine: jeklena litina, temper litina, tla na litina, baker in njihove zlitine, kot litina medenine, rde a litina.č č
Uporabno tudi pri vseh krom-nikljevih zlitinah.

Lastnosti / prednosti
S posebno formulo Jokisch FOAM CUT zagotavlja skladnost z vsemi hladilnimi mazivi, ki se mešajo z vodo.

Jokisch FOAM CUT je uporaben kot izboljševalec u inkovitosti za vsa hladilna maziva, ki se mešajo z vodo.č

• brez veplaž
• brez mineralnega olja

• visoka zmogljivost

• zelo dobra oprijemalna moč
• brez hlapljivih klorovih ogljikovodikov

• se lahko spere z vodo 

• zelo dober hladilni u inekč
• majhna poraba

Jokisch FOAM CUT omogoča z namenskim nanosom ekonomi no obdelavo z minimalno obrabo orodja. č
 

Rezultat tega je dolga življenska doba orodja in optimalni izdelki. 

Jokisch Foam Cut – Rezilno olje v peni
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Jokisch Foam Cut – Rezilno olje v peni

Tehnični podatki
Enota Metoda Jokisch FOAM CUT

Barva rumenkasta
Gostota pri 20°C kg/m3 ASTM D 4052 965

Plameniš eč °C DIN EN Ni navedeno zaradi Aerosola
Vnetiš eč °C 235

Skladiščenje:
Temperatura skladiš a:č      5 - 40 °C
Rok trajanja::                1 leto
Razred skladiš enja (VCI-Konzept): 10č
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