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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00799

FAMÍLIA
óleo de corte 

EFICIENTE - é um lubrificante 
e refrigerante de base 
mineral, emulsionável com 
água, originando emulsões 
leitosas e estáveis.

EXCELENTES - Propriedades 
de protecção contra a 
corrosão.

ELIMINA - a produção de 
fumos e assegura menores 
distorções térmicas.

REDUZ - as vibrações em 
todas as operações de 
corte e rectificação e é 
eficaz em trabalhos com 
metais duros como aço 
inox, bronze, l igas de 
t i tânio, etc. Pode ser 
utilizado em todos os tipos 
de máquinas automáticas 
ou manual.

CUTOILCIM

     PROPRIEDADES: 

Liquido transparente, de cor 
amarelada e aroma 
característico, constituído por 
óleos minerais agentes 
emulsionantes, bactericidas e 
anti-corrosivos.

     USO RECOMENDADO: 

Óleo para corte de metais.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

No início da utilização deste óleo, 
deve proceder-se à limpeza de 
todo o equipamento com o nosso 
produto CIM 50 SU. Pré-diluir 
juntando CUTOILCIM à água antes 
da introdução no reservatório da 
máquina.
TORNEAR: 1:10 a 1:20  
ESMERILAR E FREZAR: 1: 30
BROCAR: 1:10 a 1:20 depende do 
material.  

      PRECAUÇÕES: 

Utilizar com ventilação adequada. 

As informações contidas neste 
catálogo são baseadas na nossa 
experiência, não substituem, no 
entanto, ensaios preliminares que 
deverão sempre ser feitos, uma vez 
que as condições de aplicação dos 
produtos estão fora do nosso 
controlo. A CIMAI apenas se 
responsabiliza pela manutenção 
das características dos produtos de 
acordo com a nossa especificação.
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Óleo de corte de base mineral emulsionável

Usar luvas apropriadas. Evitar 
c o n t a m i n a ç õ e s c o m ó l e o s 
sintéticos solúveis.
No caso de ingestão contactar o 
Centro de Informação Antivenenos 
(808 250 143)

     ARMAZENAGEM: 

Longe de chamas vivas e em 
locais ventilados

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

18 Kg (Código de produto 00800)
27 Kg (Código de produto 00801)
185 Kg (Código de produto 00802)


