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UWAGA
Wszystkie informacje, ³¹cznie z ilustracjami s¹ 
wiarygodne. Jednak¿e u¿ytkownicy powinni 
sami oceniæ przydatnoœæ ka¿dego produktu do 
w³aœciwych zastosowañ. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dok³adnoœci pe³nej informacji i 
zrzeka siê odpowiedzialnoœci odnoœnie 
u¿ytkowania produktów. Zobowi¹zania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczaj¹ siê jedynie do 
standardowych warunków sprzeda¿y produktu 
i w ¿adnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialnoœci za przypadkowe i 
poœrednie szkody powsta³e na skutek 
sprzeda¿y, u¿ywania i niew³aœciwego 
stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

CUT-IT

 CUTIT500

Kod artyku³u           Nazwa                Opakowanie                   Rodzaj

CUTIT500                CUT-IT                Pojemnik 500 ml            Smary

TWARDE I TRWA£E WIERT£A DO METALU

AKTYWNA PASTA WYD£U¯AJ¥CA ¯YWOTNOŒÆ
NARZÊDZI SKRAWAJ¥CYCH.

Zmniejsza tarcie.

Zapewnia natychmiastowe 
ch³odzenie,  zwiêkszaj¹c 
¿ywotnoœæ narzêdzi.

Mo¿e byæ stosowana do 
obróbki  twardych jak i miêkkich
metali.

Bardzo ekonomiczna w u¿yciu, 
nie poci¹ga za sob¹ ¿adnych strat 
z powodu wylania siê - wystêpuje 
w postaci sta³ej.

CUT-IT  - CH£ODZI I SMARUJE!

CUT-IT to aktywna pasta do stosowania podczas skrawania metali w celu 
zmniejszenia tarcia i wydzielania ciep³a, a tym samym wyd³u¿enia 
¿ywotnoœci narzêdzi skraw¹j¹cych. 
CUT-IT nadaje sie do wszystkich metali, w tym stali, aluminium,
miedzi, mosi¹dzu i stali nierdzewnej.
Pastê CUT-IT mo¿na stosowaæ podczas wiercenia, ciecia, rozwiercania, 
wykonywania gwintów zewnêtrznych i wewnêtrznych.

Wygl¹d: pasta 
Podstawa: oleje mineralne i dodatki. 
Kolor: jasny, jasnobe¿owy.  
Okres trwa³oœci: 12 miesiêcy, przechowywaæ w suchym, ch³odnym miejscu.
Chroniæ przed mrozem. 
Œrodki bezpieczeñstwa: podano w karcie charakterystyki.
Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny.

TTP CUT-IT nadaje siê do ka¿dego rodzaju obróbki metali, takich jak 
frezowanie, gwintowanie, wiercenie, ciêcie, frezowanie, etc .
Ma zastosowanie zarówno do obróbki bardzo twardej stali nierdzewnej, jak 
i dla bardziej miêkkich materia³ów, takich jak aluminium, mosi¹dz lub 
miedŸ.

Zanurzyæ wiert³o lub gwint w paœcie CUT-IT, lub na³o¿yc bezpoœrednio na 
obrabian¹ powierzchniê. W przypadku d³ugotrwa³ego skrawania powtarzaæ 
nak³adanie pasty w regularnych odstêpach czasu.
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