
Macron 802.01 S-8 
Neředěný řezný a brusný olej 

 

 

POPIS  VÝHODY 

 
S pomocí oleje Macron 802.01 S-8 je možné rychle 
odstranit nečistoty spojené se zasekáváním nástrojů a 
udržet kapalinu déle čistou. 
 
Kvalita filmu Macron 802.01 S-8 zajišťuje efektivní 
vlastnosti proti opotřebení, které poskytují dokonalý 
povrchový lesk obrobených kusů. 
 
Vysoká smáčivost oleje Macron 802.01 S-8 zlepšuje 
životnost nástrojů. 
 

 
□ Bez chlóru 
 
□ Nízký obsah aromatických složek 
 
□ Bez obsahu těžkých kovů 
 
□ Prodloužená životnost 
 
□ Velmi dobrá ochrana nástrojů 
 
□ Světlý odstín 
 
□ Mírný zápach 

 

POUŽITÍ   

   

  SKLADOVÁNÍ 

 
Macron 802.01 S-8 je vysoce rafinovaný minerální olej 
se speciálními vlastnostmi pro lapování a 
vysokorychlostní broušení oceli brusným kotoučem 
CBN a titanovými brusnými a ostřícími nástroji. 
 

  
Výrobek by měl být skladován v krytém prostoru v 
čistých, suchých podmínkách a chráněn před 
mrazem. Doporučená teplota skladování je v 
rozmezí od 5 °C do 35 °C. Ze skladu odebírejte 
nejprve starší zásoby. Lze předpokládat dobu 
použitelnosti o délce dvaceti čtyř měsíců. 
 

DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ   

 
Macron 802.01 S-8 se používá neředěný ve stavu 
dodání. 
 

  

  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

TYPICKÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI   
Zdravotní a bezpečnostní listy jsou zákazníkům 
poskytovány v souladu s § 6 zákona o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci z roku 1974 a je nutné si je 
před manipulací nebo použitím výrobku pečlivě 
prostudovat. Kopie jsou k dispozici od technika 
BOZP. Různé jiné poradenské publikace jsou 
dostupné od výkonného pracovníka pro BOZP a 
Úřadu pro úřední tisky Jejího veličenstva (Her 
Majesty's Stationery Office). 
 

 
ZKOUŠKA TYPICKÁ 

HODNOTA 
ZKUŠEBNÍ 
METODA 

Kin. viskozita při 40 °C 8 ASTM D 7042 

Specifická hmotnost při 
20 °C 

0,847 ASTM D 4052 

Bod vznícení COC °C 154 ASTM D 92 

Bod tuhnutí °C <-12 ASTM D 97 

Odstín Nažloutlý olej  
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Veškeré údaje uvedené v tomto datovém listu k výrobku jsou pro tento materiál obvyklé, nepředstavují však jeho 
specifikaci. Vyhrazujeme si právo na změnu výrobků bez předchozího upozornění. Všechny dodané výrobky, služby 
a informace jsou poskytovány za našich standardních prodejních podmínek ve znění pozdějších úprav. 
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