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LUKOIL MIXCUT GR 
 

Vodou ředitelný koncentrát chladicího maziva s obsahem minerálního oleje 
 

SCHVÁLENÍ SPLŇUJE 

DIN 51502 – HFA 
 

POPIS PRODUKTU 
LUKOIL MIXCUT GR je vodou ředitelný koncentrát 

chladicího maziva s obsahem minerálního oleje, s velmi 

dobrými vlastnostmi z hlediska ochrany proti korozi. 

 

LUKOIL MIXCUT GR je přípravek na bázi rafinátů 

parafinických minerálních olejů. Jako účinné látky 

obsahuje syntetické petrosulfonáty, mastné kyseliny, 

alkanolaminy, neobsahuje nitrity a sekundární aminy, a 

proto plní požadavky TRGS 611. 

 

 POUŽITÍ 

LUKOIL MIXCUT GR je univerzálně vhodný pro veškeré 

typy třískového obrábění železných a hliníkových materiálů.  

 

LUKOIL MIXCUT GR je vhodný pro obrábění oceli a slitin 

hliníku. Mimo to je univerzálně použitelný - soustružení, 

vrtání, frézování, broušení. 

 

LUKOIL MIXCUT GR nabízí bezpečnou ochranu proti 

korozi a emulze zároveň neškodí pokožce. 

 

Koncentrace pro použití se volí na základě náročnosti 

obráběcího procesu, materiálů a tvrdosti vody: 

Lehké obrábění: 5 - 6% 

Středně těžké obrábění: 6 - 10% 

 

Refraktometrický faktor: 0,86 % na °Brix 

 
Mísení: Jako u každého chladicího maziva mísitelného 

s vodou je třeba dbát na pořadí při mísení. Zásadně je 

nezbytné přidávat koncentrát chladicího maziva do vody za 

stálého míchání. Nejvhodnější je použití směšovacího 

zařízení. 

 
Podmínky pro skladování: Koncentrát musí být skladován 

při teplotě nad bodem mrazu, ideálně mezi +10°C a +30°C 

(dodržovat pokyny pro přepravu a skladování!). Minimální 

trvanlivost za uvedených podmínek činí 9 měsíců. 

 

 

TYPICKÁ DATA – KONCENTRÁT 
VLASTNOST Jednotka Zkušební metoda LUKOIL MIXCUT GR 

Hustota při 15 °C kg/m³ DIN 51 757 884 

Kin. Viskozita při 20°C mm²/s DIN 53 018 70 

Obsah minerálního oleje % hm.  80 

 

 

 

 

TYPICKÁ DATA – ROZTOK 
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VLASTNOST Jednotka Zkušební metoda LUKOIL MIXCUT GR 

Hodnota pH 5 %  DIN 51369 8,6 

Hodnota pH 10,0 %  DIN 51369 9,1 

Korozivní test % hm. - S0/R0 DIN 51360 – 1 3,0 

Korozivní test % hm. - 0/1 DIN 51360 – 2 6,0 

Stabilita ve tvrdé vodě  5% v 60°dH stabilní 

Stabilita ve slané vodě  5% s 0,5 % NaCl stabilní 

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených 
odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International". 
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