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 0625 מספר המוצר

 Bשמן פזוריה 
 .שמן מלא לעיבוד שבבי

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

 תיאור המוצר
 .ופלדות נתך מגוונות" רכות"שמן חיתוך כהה רב שימושי לפעולות עיבוד שבבי קשות של פלדות 

 .מכיל כמות מוגדלת של תוספי שומן מגופר וגפרית פעילה
תכונותיו הפיזיקליות והכימיות ומחירו הנוח יחסית עושים אותו לאחד השמנים היעילים והנבחרים בתעשיות 

 .ומפעלים רבים
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 שימושים אופייניים

חלד ונתכי פלדה -לפלדות אל, ר"ג לממ" ק100 – 120מתאים לעיבוד פלדות נתך קשות ופלדות בעלות חוזק 
 ברזליות-לא מומלץ לשימוש בעיבוד המתכות האל. עמידים בחום

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 תכונות אופייניות

 
 חום אדמדם צבע

 C400 29 Cst-צמיגות ב
 0.4% תכולת גפרית חופשית

 1.5% תכולת גפרית
 7% תכולת שומן

 
 

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

 .מתאים במיוחד לעיבוד של פלדות קשות ופעולות שיבוב הדורשות עומס מוגבר 
 .אינו מתאים למתכות צהובות 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 אחסון

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

 .הרחק מכל מקור אש 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 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.  וק  אם המוצר צריך להיכלל במסגרת היתר רעליםבד 
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 הערה
ביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המר 

ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר "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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


