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EIGENSCHAPPEN 
 

• Zeer hoogwaardig product. 

• Geschikt voor ferro- en non-ferrometalen. 

• Veilige, onbrandbare samenstelling. 

• Aerosol spuit in alle posities. 

• Kan puur gebruikt worden, maar laat zich ook vermengen met traditionele snijoliën (± 5%). 

• Schuimvorm, blijft dus onder alle omstandigheden beter zitten. 

• Perfecte smering, ook bij extreme drukbelasting. 

• Bevat synthetische toevoegingen voor een snelle afvoer van warmte. 

• Koelt de ondergrond en het gereedschap, dat daardoor een langere levensduur kent. 
 

 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 

EP Cutting Oil is een zeer hoogwaardige snijolie. Het product is uitermate geschikt om snelle bewerkingsmethoden, zoals boren, tappen, 
draaien en frezen, effectiever uit te voeren. EP Cutting Oil zorgt voor een goede smering en verlaagt de wrijvingsweerstand.  
Door de synthetische toevoegingen wordt bovendien de warmte, die tijdens de bewerking ontstaat, snel afgevoerd. EP Cutting Oil is uitgevoerd 
in schuimvorm, waardoor het niet alleen economisch in het gebruik is, maar ook op hellende vlakken goed blijft zitten.  
Het product is toe te passen voor een probleemloze bewerking van alle metalen, metaallegeringen en zelfs van roestvrij staal.  
 
EP Cutting Oil is onmisbaar in de professionele werkplaats en natuurlijk in elke constructieafdeling. Het product zorgt voor een effectieve 
bewerking van de metalen delen bij constructie of reparatie. Zo zullen bijvoorbeeld bewerkingen aan de vele steunen, beugels en overige 
constructieve aanpassingen die als maatwerk moeten worden uitgevoerd, sneller en gemakkelijker verlopen met EP Cutting Oil. Door de 
schuimvorm, blijft het product onder alle omstandigheden goed zitten, ook als er aan de onderzijde van het chassis moet worden gewerkt.  
 
EP Cutting Oil zorgt ook voor een perfecte smering. Het koelen en smeren door het product zorgen er niet alleen voor dat de werkzaamheden 
een stuk gemakkelijker gaan, maar het zorgt er ook voor dat het gereedschap veel minder onderhevig is aan slijtage en daardoor een veel 
langere levensduur kent. Bovendien zorgen de hoogwaardige oliën in EP Cutting Oil voor een eerste bescherming van de bewerkte delen tegen 
corrosie. EP Cutting Oil heeft uiteraard een onbrandbare samenstelling.  
 
Door de aerosolverpakking is EP Cutting Oil zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toepasbaar. De aerosol spuit in alle posities waardoor ook 
moeilijk bereikbare plaatsen goed te bereiken zijn. 

 
ALGEMEEN 

 

VERPAKKING Aerosol 500 ml  

ARTIKELCODE 03.1102.9999    
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Basis:     Minerale olie met toevoeging van synthetische EP-additieven 

Volumieke massa / dichtheid:  822 kg/m³ 

Consistentie:    Vloeibaar schuim (spuitklaar in aerosol) 

Viscositeit:    ± 8 mPa.s 

Vlampunt:    > 100°C 

Drukbestendigheid:   Zeer goed, mede dankzij de EP-additieven 

Temperatuurbestendigheid:   -30°C tot +300°C 

Waterbestendigheid:   Matig 

Penetratievermogen:   Goed 

Percentage smeermiddel:   90% 

Verwerkingscondities:   +10°C tot +40°C 

Tests:    Weerstand tegen kopercorrosie: 1 (2 uur/100°C) 

Soort ondergrond:    Alle metaalsoorten 

Voorbereiding van de ondergrond:  Zorgen voor een schone, droge, vetvrije en niet-gecorrodeerde ondergrond. Ondergrond reinigen met 
    Innotec Multisol, Innotec Ultra Clean of Innotec Power Clean. 

Methode van aanbrengen:  Spuitbus goed schudden voor gebruik. Direct vanuit de spuitbus aanbrengen op het te bewerken 
oppervlak en kort laten uitdampen. 

Reinigen materialen:   Met Innotec Multisol of Innotec Power Clean 

Reinigen handen:    Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:    12 maanden in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:    Koel en droog bewaren 

Batchcodetype:    F 

EAN-Code:    5400563016374 

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 
 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
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van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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