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 620 מספר המוצר

 Dשמן פזוריה 
PAZORIA OIL D 

 שמן חיתוך ישיר
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 תיאור המוצר

ים ונוח לעבודה. מבוסס בעיקר על תוספי כלור שמן חיתוך בגוון חום בהיר ושקוף, חופשי מריחות בלתי נעימ
 מיוחדות, תוספי גפרית פעילה ושומנים היעילים בתנאי סיכה ב"לחץ מוגבר".

ראויה לציון נטייתו הנמוכה של שמן זה ליצירת אדים ולעשון אשר יחד עם המראה השקוף והברור תורמים 
 ח מעולה ומידות מדויקות.תרומה נכבדה לשיפור תנאי העבודה. השמן מאפשר קבלת טיב שט

 

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

 שימושים אופייניים
 .תאים במיוחד לעיבוד חלקים עדינים כשנדרשים טיב שטח מעולה ומידות מדויקות במכונות אוטומטיות 
 חלד.-מומלץ לפעולות הבאות: כרסום, חריטה, קידוח וחיתוך הברגות בנתכי פלדה שונים כולל פלדות אל 
 יש להתייעץ עם מנהל המוצר לפני השימוש.  

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 מפרטים/אישורים

 

 הזן כותרת  הזן כותרת  הזן כותרת  הזן כותרת 

    

    

    

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

 

 תכונות אופייניות
 

 חום בהיר, שקוף מראה

 20 סטיסטוקס C °40 -צמיגות ב

 0,4 תכולת גפרית פעילה, %

 4.2 תכולת גפרית כללית, %

 5 תכולת שומן, %

 
 מעלות צלסיוס –מ.צ. 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 יתרונות מוצר

 מוצרהזן יתרונות  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 אחסון
 יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם. רצוי תחת גג במקום יבש. 

 .אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית
 הרחק מכל מקור אש. 

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

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

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

 הערה
בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון  

לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר 
 בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר. הדפסה, שינויים

 
 לפרטים נוספים :

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


