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 0363 מספר המוצר

 171פזנילו 
 שמן חיתוך ישיר

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 תיאור המוצר
ושמן ,  ותוספי שומן מגופרי ותוספי שמן מינראליהמבוסס על שמן מינראל, שמן חיתוך בעל צמיגות נמוכה

 .פרפיני שהועבר כלורינציה
 .שמנוניותם ופעילותם הגבוהה של התוספים מאפשרים תנאי שיבוב נאותים והארכת משך השימוש בכלי

הינו יעיל וכלכלי בפעולות בהן משמשים כלי חיתוך , )Honing(שמן זה משמש בעיקר לפעולות הליטוש 
 .העשויים יהלום

ברונזה זרחתית , חריטה פנימית של מתכת האלומיניום, קידוח עמוק, קידוח:  בפעולות כגוןמתאים לשימוש גם
 .ונתכי הניקל

 .ויכולת היפרדות טובה מהשבבים, מצטיין ביכולת שטיפה טובה והרחקה של השבבים מאזור העיבוד
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 שימושים אופייניים

 . מתאים לתהליכי חיתוך עיבוד קידוח וליטוש 
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 תכונות אופייניות
 

 הזן כותרת  זן כותרתה 
 C150 0.860-צפיפות ב
 C400 ,Cst 12.5-צמיגות ב

 2.6 %, תכולת גפרית
 1.5 %, תכולת כלור
 22 %, תכולת שומן
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 ות מוצריתרונ

 . מצוינות ומונע בלאי כליםEPבעל תכונות  
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 אחסון

 . יבשרצוי תחת גג במקום. יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם 
 .מומלץ להשכיב החבית, אם לא תחת גג

 .הרחק מכל מקור אש 
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 בטיחות ואיכות הסביבה
   .2302י "סימון המוצר בהתאם לת" .מוצר מסוכן"המוצר הינו מסווג כ 
 . המוצר אינו מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה 
 .מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר 
 .   או העיניים ושאיפת אדי המוצר/מנע  מגע ממושך עם העור ו 
 . או חום/הרחק ממקור אש ו 
 .השתמש בציוד מגן אישי על פי הצורך 
 .לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר) MSDS(העזר בדף בטיחות מוצר  
 .סילוק המוצר או שאריות שלו  חייב להתקיים בהתאם לתקנות הגנת הסביבה 
 .אם כן שלח אישור לפז שמנים וכימיקלים.  בדוק  אם המוצר צריך להיכלל במסגרת היתר רעלים 
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 הערה

בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון  
ושפע משינויים שלאחר ל עלול להיות מ"אולם יש לציין שהמידע הנ. לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה

 .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
 

 :לפרטים נוספים 
 

   04-8670006:           פקס 04-8352090:  מזכירות אגף כימיקלים       טלפון
 
 
 
 
 


