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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.
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TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
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INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

Kod artykułu              Nazwa                     Opakowanie                                 Rodzaj

CIT                            CUT-IT                  pojemnik 500 ml                              smary

CUT-IT to aktywna pasta do stosowania podczas skrawania 
metali w celu zmniejszenia tarcia i wydzielania ciepła, a tym 
samym wydłużenia żywotności narzędzi skrawających. CUT-IT 
nadaje się do wszystkich metali, w tym stali, aluminium, miedzi, 
mosiądzu i stali nierdzewnej. Pastę CUT-IT można stosować 
podczas wiercenia, ciecia, rozwiercania, wykonywania gwintów 
zewnętrznych i wewnętrznych.

Wygląd: pasta 
Podstawa: oleje mineralne i dodatki. 
Kolor: jasny, jasnobeżowy.  
Przechowywanie: chronić przed mrozem. 
Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki.
Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Pasta CUT-IT nadaje się do każdego rodzaju obróbki metali, 
takich jak frezowanie, gwintowanie, wiercenie, cięcie, etc .
Ma zastosowanie zarówno do obróbki bardzo twardej stali 
nierdzewnej, jak i dla bardziej miękkich materiałów, takich jak 
aluminium, mosiądz lub miedź.
Sposób użycia.
Zanurzyć wiertło lub gwint w paście CUT-IT, lub nałożyć 
bezpośrednio na obrabianą powierzchnię. W przypadku 
długotrwałego skrawania powtarzać nakładanie pasty w 
regularnych odstępach czasu.

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

AKTYWNA PASTA
WYDŁUŻAJĄCA ŻYWOTNOŚĆ
NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH

Zmniejsza tarcie - zapewnia natychmiastowe chłodzenie
Zwiększa żywotność narzędzi

Bardzo ekonomiczna w użyciu
Może być stosowana do obróbki twardych jak i miękkich metali 

Niezastąpiona podczas wiercenia, cięcia, rozwiercania, frezowania,
wykonywania gwintów zewnętrznych i wewnętrznych

paste
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