
 

KARTA INFORMACJI 
TECHNICZNEJ 

1611 - X1 SMAR DO CI CIA, WIERCENIA I 
GWINTOWANIA 

OPIS 
Smar do ci cia, wiercenia i gwintowania, który ch odzi i smaruje narz dzia tn ce i obrabiane materia y. 
Znakomicie nadaj  si  do wszelkich prac zwi zanych z obróbk  metali takich jak ci cie, wiercenie, pi owanie i 
gwintowanie. Produkt zawiera technologi   BoroTecX®, która zapewnia doskona  wydajno , wytrzymuje 
ekstremalne obci enia i temperatury. Smar jest odporny na chemikalia i posiada doskona e przewodnictwo 
cieplne. Ultra cienka warstwa zapewnia d ugotrwa e smarowanie i ochron . 

ASNO CI PRODUKTU 
 Ch odzi podczas ci cia 
 Wyd a trwa  i ostro  narz dzi 
 Szybsze i atwiejsze ci cie metali twardych i mi kkich 
 Zmniejszone tarcie prowadzi do lepszego wyko czenia powierzchni 
 Nie zawiera silikonu 
 Zawiera specjalne dodatki, które pomagaj , zapobiega  zatarciom i w erom 

ZALECANE STOSOWANIE 
Ci cie, wiercenie, pi owanie i gwintowanie wszystkich typów metali elaznych i nie elaznych. 
 

DANE TECHNICZNE 
Wygl d: 
Kolor: 
Temperatura pracy: 

Przezroczysty 
Przezroczysty 
-30°C do +130°C 

PRZYGOTOWANIE POD A 
Upewni  si , e urz dzenia elektryczne s  odizolowane i sprawdzi  czy produkt nadaje si  do u ycia na 
danej powierzchni. Oczy ci  powierzchni  z pozosta ci starych smarów. 
INSTRUKCJA STOSOWANIA 
Wstrz sn  przed u yciem. Nanie  cienk  warstw  z odleg ci 20cm-30cm. Nie nak ada  zbyt grubej 
warstwy. 
WARUNKI APLIKACJI 
Temperatura otoczenia od 5° do 35°C. 

ZASADY BEZPIECZE STWA 
Nale y zapozna  si  z kart  charakterystyki i informacjami na etykiecie. 

TRWA  PRODUKTU / WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
3 lata od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamkni tych pojemnikach w suchych, 
dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bez dost pu promieni s onecznych, w temperaturach od 5° do 
35°C. 

Strona: 1 / 2 - Ver. 00 
PDS 1611-pl 
Edycja: 08-12-11 

Informacje tu zawarte przekazywane s  w dobrej wierze. Poniewa  warunki aplikacji s  poza nasza kontrol , firma Rust-Oleum MATHYS n.v. nie mo e 
ponosi  jakiejkolwiek odpowiedzialno ci lub obci  finansowych, które mog   wynika  z niew ciwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega 
sobie  prawo  modyfikowania  danych  bez  uprzedzenia.                          

 


