
 

HOCUT 3550 

Vodou ředitelná kapalina k opracování kovů 
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POPIS  VÝHODY 
HOCUT 3550 je moderní, vysoce kluzká emulze 
bez obsahu boru a formaldehydu poskytující ve 
srovnání s tradičními produkty extra dlouhou 
životnost v nádrži a zvýšený výkon obrábění.  
 

 o Vysoká kluzkost : sofistikované balení minerálního 
oleje a polárních aditiv prodlužuje životnost nástroje  

o Extra dlouhá životnost v nádrži: inovativní 
stabilizační technologie prodlužuje intervaly mezi 
čištěním  

o Velmi stabilní emulze: méně ošetření aditiv a nižší 
náklady použití  

o Brání rezav ění hliníku b ěhem dlouhodobých cykl ů: 
vyšší kvalita dílů s menším množstvím zmetků  

o Velmi malá p ěnivost: ideální pro nejvyšší rychlosti a 
tlaky v měkké i tvrdé vodě  

o Bez boru: bez SVHC klasifikace (bez látek 
vzbuzujících velké obavy) dle REACh 

o Velmi dobrý EHS profil (životní prost ředí/ zdraví/ 
bezpečnost): bez boru, chlóru, formaldehydu a 
fenolu. Obsahuje pouze aminy schválené TRGS611.  

 

POUŽITÍ  

Vysoce kluzká emulze HOCUT 3550 se 
doporučuje pro středně náročné obrábění 
nejrůznějších materiálů včetně oceli a jejich slitin, 
ale i hliníkových, titanových,  inconelových a 
kosmických hliníkových slitin.  
Extra dlouhá životnost činí produkt  HOCUT 3550 
vhodným jak pro centrální systémy, tak pro stroje 
s jednou nádrží, přičemž moderní technologie bez 
boru prodlužuje životnost emulze bez potřeby 
pravidelného ošetření biocidy.  
 
HOCUT 3550 je navržen jak pro měkkou, tak pro 
tvrdou vodu.  
 

 

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ  SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY  

Lehké a všeobecné obrábění               4-6 % 
Středně náročné až náročné obrábění 7-12 % 
Obrábění železa                                   4-6 %. 

 Ve vodě rozpustná chladiva jsou doplněna plným 
sortimentem našich vysoce kvalitních speciálních kapalin 
včetně smývacích chemikálií šetřících energii, neředěných 
řezných olejů s nízkou tvorbou mlhy, netěkavých 
organických sloučenin proti korozi a kapalin pro 
dlouhodobé tepelné zpracování. Služby poskytující péči o 
kapaliny doplňují naše portfolio s přidanou hodnotou o 
rozsáhlé odborné služby a vybavení pomáhající snížit 
náklady a zvyšovat produktivitu. 
O další informace, prosím, požádejte svého místního 
zástupce firmy Houghton.  
 

 TYPICKÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI   SKLADOVÁNÍ  
Vzhled koncentrátu   
Specifická hmotnost 
při 20°C kg/m  
Refrakční koeficient 
Vzhled emulze 
pH při použití 

Čirý 
0,97  
 
1,2 
Jemně mléčná 
9,6-9,8 

 
 

 

 Informace o manipulaci a skladování včetně 
skladovatelnosti výrobku naleznete v kapitole 7 
Bezpečnostního listu.  
Produkt je třeba skladovat zakrytý v suchém čistém 
prostředí a chránit jej před mrazem. Doporučená teplota 
skladování se pohybuje mezi 5ºC a 40ºC, není-li uvedeno 
jinak. Při pravidelných dodávkách využívejte zásoby. 

    
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 

 CH 2015/02/16 GB 

 
 Bezpečnostní listy jsou k dispozici v souladu s Předpisem 

ES č. 1907/2006 Příloha II, kde látky nebo přípravky splňují 
kritéria v souladu se Směrnicí 67/548/EES nebo 
1999/45/EC. 

 Houghton plc  
Beacon Road Trafford Park Manchester M17 
1AF  

 

Tel +44 (0) 161 874 5000  
Fax +44 (0) 161 874 5001  
E-mail uk.enquiries@houghtoneurope.com 
http://www.houghtonintl.com 

  Tento dokument obsahuje informace vycházející z údajů, jejichž správnosti věříme.  
Nicméně produkt se nemůže používat pro veškerá použití a provozní prostředí.  

Nevyjadřuje ani záruku, ani k ničemu neopravňuje. 
 


