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Byla vynaložena veškerá přiměřená péče, aby tato publikace byla v okamžiku vydání přesná. Tyto informace mohou být ovlivněny 
změnami, k nimž dojde až po vydání.  Tento technický datový list je určen pouze pro tento výrobek. Před každým použitím si přečtěte 
bezpečnostní datový list (BL), kde najdete informace o rizicích a nebezpečích a parametry pro použití výrobku. Tímto je vyloučena veškerá 
odpovědnost i veškeré záruky, ať už výslovné, nebo mlčky předpokládané, za výsledky funkčnosti výrobku a přesnost těchto údajů včetně 
záruky za prodejnost nebo vhodnost pro konkrétní účel.    42012052 

INFORMACE O POUŽITÍ 

HOCUT® 4940  
VODOU ŘEDITELNÁ KAPALINA NA OPRACOVÁNÍ KOVŮ 

 

HOCUT® 4940 je pokročilá moderní emulzní technologie s 

vysokým stupněm mazivosti, prostá bóru a formaldehydu, 

umožňující mimořádně dlouhou životnost náplně.  

Speciální soubor aditiv poskytuje výrazně lepší výkon v 

porovnání s běžnými produkty a je zvláště účinný při práci s 

náročnými materiály pro kosmický průmysl, včetně hliníku, niklu 

a slitin titanu. 

Tento výrobek má následující schválení a nesrovnalostech: 
– Airbus AIPS00-00-010 & A2MS 569-001 
– Alenia: shody 
– Boeing BAC 5008 cat. 1 - 7: schválený 
– Bombardier BAMS 569-001, class A, C, D : shody 
– Grob: schválený 
– Messier Bugatti Dowty: PCS 4001 / PCS 4002 
– Motor Sich : schválený 
– Pratt Whitney (UTC): PWA 36604 
– Rolls Royce : CSS 129, CSS 131 
– Safran / Snecma : 455-201-0-00 & PR 6300 
– SAE Aeropsace: ASTM F1100/F945/F519/F483 
 

Použití 

HOCUT® 4940 se doporučuje pro těžké obrábění širokého 

spektra materiálů pro kosmický průmysl, včetně slitin hliníku 

(zejména skupiny 2000 a 7000) a vysoce legované oceli, a 

náročných materiálů pro kosmický průmysl, jako jsou slitiny titanu 

a niklu.  

Výrobek je vhodný jak pro centralizované systémy, tak pro stroje 

se samostatnou náplní, přičemž pokročilá moderní emulzní 

technologie prostá bóru a formaldehydu prodlužuje životnost 

emulze bez nutnosti pravidelně používat biocidní přípravky. 

Všestranné složení přípravku je navrženo tak, aby v měkké vodě 

docházelo jen k malé pěnivosti.  

 

Doporučeno Pro Použití 

Středně těžké obrábění 6-8 % 

Těžké obrábění 8-10 % 

 

 

Výhody 

• Vysoká hodnota mazivosti :propracovaný soubor 
minerálního oleje a polárních aditiv prodlužuje životnost 
nástroje 

• Mimořádně dlouhá životnost náplně :emulzní technologie 
nové série HOCUT 4940 prodlužuje interval mezi 
výměnami náplně 

• Velmi stabilní emulze :méně používaných aditiv a nižší 
spotřební náklady při použití 

• Brání zabarvení hliníku :použitelná pro citlivé slitiny např. 
skupiny 7000 

• Velmi nízká pěnivost :ideální pro nejvyšší rychlosti a tlaky v 
měkké vodě 

• Vynikající EHS profil :Bez bóru, formaldehydu, chloru a 
fenolu. Obsahuje pouze aminy schválené dle TRGS611 

•  

Ochrana Zdraví, Bezpečnost A Nakládání 

Informace o skladování, bezpečné manipulaci a likvidaci 

naleznete v bezpečnostním datovém listu (BL). Na podmínky 

nebo způsoby manipulace, skladování, používání a likvidaci 

výrobku nemáme žádný přiměřený vliv, a proto neneseme 

odpovědnost za případnou neúčinnost výrobku ani za zranění 

nebo škody způsobené takovými podmínkami nebo v souvislosti 

s nimi. 

Obvyklé Fyzikální Vlastnosti 

VLASTNOST TYPICKA HODNOTA JEDNOTKA 

Vzhled koncentrátu Jantarový olej  

Specifická hmotnost při 

20°C 
0.93 DIN 51757 

Faktor refraktometru 1.05 HIM 53 

Vzhled emulze Mléčně bílý  

pH @6% 8.9-9.5 DIN 51369 


