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HOCUT 795 B  30 ano 3 10 1,0 1,0 / 2,0 mléčná 8,7 - 9,2 ano 

 Mléčná emulse s velmi nízkým sklonem k pěnivosti a s výkonnými mazacími aditivy neobsahujícími chlor ani 
biocidy. Proto je velmi bezpečným produktem pro používání. Vyjímečná formulace zajišťuje nejvyšší kvalitu 
obráběné plochy a umožňuje vysokou trvanlivost nástrojů. Zároveň je zachována nadstandardní životnost 
emulse v systému. Vynikající vlastnosti produktu se uplatní zejména při obrábění hliníku, slitin hliníku (i pro 
letecký a automobilový průmysl) a vysoce jakostní legované oceli, především s vysokotlakými systémy 
chlazení v moderních CNC automatech. 

HOCUT 3380 25 ano 3 10 1,0 1,0 / 2,0 mléčná 9,0 - 9,3 ano 

 Směs vybraných základových olejů a vysoce výkonných aditiv, která neobsahuje chlorové ani sirnaté přísady. 
Vyniká nízkým sklonem k pěnivosti a zaručuje excelentní ochranu proti korozi. Obsahuje i výbornou ochranu 
proti nárůstu počtu bakterií a tím zaručuje dlouhou životnost v systému. Je určen k středně těžkým až těžkým 
operacím při obrábění všech druhů kovových materiálů. Nezanechává stopy na materiálu.  

HOCUT 3280 35 ano 3 10 1,0 1,0 / 2,0 mléčná 8,9 -9,3 ano 

 Směs vybraných základových olejů a vysoce výkonných aditiv, která neobsahuje chlorové ani sirnaté přísady. 
Vyniká nízkým sklonem k pěnivosti a zaručuje excelentní ochranu proti korozi. Obsahuje i výbornou ochranu 
proti nárůstu počtu bakterií a tím zaručuje dlouhou životnost v systému. Je určen k náročnému obrábění všech 
druhů kovových materiálů včetně oceli a slitinové oceli, především však hliníku, slitin hliníku (i pro letecký, 
automobilový průmysl), titanu i barevných kovů včetně broušení. Nezanechává stopy na materiálu. 

HOCUT B50S 20 biostabil
ní 

3,0 5,0 1,6 2,0 / 2,5 slabě mléčná 
průsvitná 

 9,0 – 9,4 ano 

 Částečně syntetická kapalina složená z několika druhů rafinovaných minerálních olejů, korozních inhibitorů a 
biostabilních aditiv. Finální emulse nabízí vysokou životnost v systémech strojů a velmi dobré vlastnosti. Pro 
široký rozsah aplikací třískového obrábění a broušení. Výhodou je velmi nízká pěnivost a excelentní ochrana 
proti výskytu bakterií. Je vhodná pro centrální chladící systémy, umožňuje obrábět všechny druhy kovů a slitin 
a zaručuje i protikorozní ochranu výrobku i stroje. 

HOUGHTO- GRIND 530 0 ne 2,0 5,0 2,5 1,0 / 2,0  transparentní 9,2 – 9,4 ano 

 Kapalina  neobsahující žádný minerální olej, žádné složky na bázi chloru, nitridu nebo fenolu s vysokou 
chladící schopností, vysokým výkonem a výtečnou antikorozní ochranou. Je určena pro nejtěžší  brusné 
aplikace na oceli i litině. Její výhodou je excelentní vyplachování  materiálu a tím stálý vysoký výkon při 
broušení. Zajišťuje vysoce jakostní plochu po broušení a netvoří pěnu, vhodný i pro tvrdou vodu. 

 
 
 

Běžné operace a materály Náročné operace a materiály Broušení 
Použití 

L O LO Cu Al L O LO Cu Al L O LO Cu Al 

HOCUT 795 B  + ++ ++ - ++ + + ++ - ++ o + + - + 
HOCUT 3380 + ++ ++ - ++ + + + - ++ o + + - + 
HOCUT 3280 o + + ++ ++ o + + ++ + o o o + + 
HOCUT B50S ++ + + - o ++ + o - o + + + - + 
HOUGHTO- GRIND 530 - - - - - - - - - - ++ ++ ++ - + 

 
L – litina,  O – ocel,  LO – legovaná ocel,  Cu – měď a její slitiny,  Al – hliník a jeho slitiny, 
+  doporučeno  o  vhodné -  nevhodné 
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obráběcí oleje mísitelné vodou 



Zásady pro údržbu emulse 
 
Pro přípravu emulze je výhodné používat mísící zařízení, nastavené na správnou hodnotu mísení 
oleje s vodou.  
Pokud je emulse připravována ručním mísením, je nutno odměřit potřebné množství vody a za stálého 
míchání přidávat postupně koncentrát do vody - nikdy ne obráceně! Při opačném postupu nedojde 
k vytvoření emulse požadovaných vlastností.  
Koncentraci emulse je nutno pravidelně kontrolovat pomocí refraktometru. V případě potřeby změny 
koncentrace nedolévat vodu, ale přidat předem připravenou emulzi. Pro snížení koncentrace cca 1-2% 
a pro zvýšení cca 10-20%. 
Pravidelně každé 3-4 dny je nutno provádět kontrolu pH, pomocí pH papírků. Hodnota pH u nově 
připravené emulze je uvedena v tabulce. Během provozu hodnota pH klesá. Dojde-li k jejímu snížení 
na hodnotu cca 8,5 je nutno učinit opatření proti dalšímu snižování, např. doplněním nové emulse 
atd… V případě rozmnožení bakterií a poklesu pH pod 8,0 se emulze většinou již nedá zachránit a je 
nutno přikročit k výměně. Postup výměny Vám sdělí naši techničtí poradci. 
 
Biostatická emulse - neobsahující žádné bakterie, zajišťuje jejich likvidaci.  
Biostabilní emulse – obsahuje látky bránící množení bakterií. 
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