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LUKOIL SOLCUT UN 
 

Ve vodě rozpustný koncentrát chladicího maziva 
 

SCHVÁLENÍ SPLŇUJE 
 

 

POPIS PRODUKTU 
LUKOIL SOLCUT UN je ve vodě rozpustný 

koncentrát chladicího maziva, univerzálně použitelný 

pro broušení různých materiálů, jako například litiny, 

oceli a vysoce legovaných typů oceli. 

 

Vzhledem k jeho speciálnímu složení lze LUKOIL 

SOLCUT UN používat také na lehké obráběcí 

operace. 

 

LUKOIL SOLCUT UN je bez obsahu kyseliny borité 

a s obsahem aminů, jenž poskytuje dobré vlastnosti z 

hlediska ochrany proti korozi. 

 

POUŽITÍ 
LUKOIL SOLCUT UN vytváří s měkkou i tvrdou 

mísicí vodou roztoky s nízkou pěnivostí a vyznačuje se 

vynikajícími chladicími a proplachovacími schopnostmi 

při dobré technické stabilitě. 

 

LUKOIL SOLCUT UN je použitelný univerzálně u 

samostatně napájených strojů i u centrálních soustav. 

 

 

  
LUKOIL SOLCUT UN se používá pro broušení a při 

lehkém obrábění. 

 

Koncentrace pro použití se volí na základě náročnosti 

obráběcího procesu, materiálů a tvrdosti vody: 

Broušení litiny, oceli a vysoce legovaných ocelí: od 5 % 

Obrábění litiny, oceli a vysoce legovaných ocelí: od 7 % 

 

Mísení: Správné rozmíchání roztoku se provádí pomalým 

vléváním koncentrátu do připravené mísicí vody za 

současného míchání, případně pomocí automatických 

mísicích zařízení. 

 

Ke stanovení koncentrace provozního roztoku lze používat 

ruční refraktometr. V tomto případě se odečtená hodnota 

vynásobí refraktometrickým faktorem. 

 

Minimální trvanlivost/podmínky pro skladování: 12 

měsíců při teplotě mezi 5°C a 40°C v uzavřené nádobě. 

 

Poznámky: V důsledku zvolených surovin může docházet 

k mírným odchylkám barvy a vzhledu. Tyto nemají žádný 

vliv na účinnost produktu. 

 

TYPICKÁ DATA – KONCENTRÁT 
VLASTNOST Jednotka Zkušební metoda LUKOIL SOLCUT UN 

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

Obsah minerálního oleje % hm. --- 0 

 

TYPICKÁ DATA – ROZTOK 
VLASTNOST Jednotka Zkušební metoda LUKOIL SOLCUT UN 

Hodnota pH 5% --- DIN 51369 9,0 

Korozivní test % hm - 0/1 DIN 51360 - 2 5%  - poznámka 0 (žádná koroze) 

Faktor refraktometru %/°Brix  2,0 

 
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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