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LUKOIL MIXCUT SE 
 

Vodou emulgovatelný koncentrát chladicího maziva bez  obsahu minerálních 
olejů 

 

SCHVÁLENÍ SPLŇUJE 

 
 

POPIS PRODUKTU 
LUKOIL MIXCUT SE je vodou emulgovatelný 

koncentrát chladicího maziva (bez obsahu minerálních 

olejů) pro obecné obrábění oceli, vysokolegované oceli 

a slitin hliníku. Díky jeho speciálně připravenému 

emulgačnímu systému je tento produkt známý svou 

vysokou výkonností a vynikajícími vlastnostmi z hlediska 

chlazení a čisticích schopností, a je proto vhodný pro 

mnohé obráběcí postupy a materiály. 

 

LUKOIL MIXCUT SE neobsahuje kyselinu boritou a 

látky podporující vznik formaldehydu, obsahuje aminy a 

je vyroben na bázi esterů. 

 

LUKOIL MIXCUT SE má velmi dobrou technickou 

stabilitu a tím i dlouhé doby trvanlivosti a tvoří stabilní 

emulze ve vodě mezi 10°dH a 20°dH. Navíc disponuje 

dobrými chladicími a čisticími vlastnostmi, dobrou 

ochranou proti korozi a zaručuje vysokou jakost povrchu 

a malé opotřebení nástrojů vzhledem k jeho vyvážené 

kombinaci chemických substancí. 

 POUŽITÍ 

LUKOIL MIXCUT SE lze používat pro univerzální 

obrábění a rovněž vysokovýkonné obrábění hliníku. 

 
Koncentrace pro použití se volí na základě náročnosti 

obráběcího procesu, materiálů a tvrdosti vody: 

Obrábění oceli a hliníku: od 5 % 

Těžké obrábění: od 10 % 

 
Mísení: Správná příprava čerstvé emulze se provádí 

pomalým vléváním koncentrátu do vody za stálého míchání. 

Alternativně lze použít automatické mísicí zařízení. 

 
Ke stanovení koncentrace provozní emulze lze používat 

ruční refraktometr. V tomto případě se odečtená hodnota 

vynásobí refraktometrickým faktorem. 

 
Pouze při obrábění hliníku doporučujeme nejprve 

zkontrolovat sklon k tvorbě skvrn. 

 

 

TYPICKÁ DATA - KONCENTRÁT 
VLASTNOST Jednotka Zkušební metoda LUKOIL MIXCUT SE 

Kin. viskozita při 20°C mm²/s DIN 53 018 100 

Obsah minerálního oleje % hm. --- 0 

 

 

TYPICKÁ DATA - EMULZE 
VLASTNOST Jednotka Zkušební metoda LUKOIL MIXCUT SE 

Hodnota pH 5% --- DIN 51369 9,3 

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

Faktor refraktometru %/°Brix  1,2 

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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