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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00797

FAMÍLIA
óleo de corte

LUBRIFICANTE, REFRIGERANTE 
- Protege as peças do 
d e s g a s t e d u r a n t e a s 
operações e assegura 
melhores acabamentos.

SOLÚVEL NA ÁGUA - Em 
todas as proporções. As 
soluções são transparentes 
p r o p o r c i o n a n d o 
visibilidade nas operações 
de precisão.

PROTEGE DA CORROSÃO - 
As máquinas e as peças 
trabalhadas.

ISENTO - De produtos 
tóxicos.

DURAÇÃO PROLONGADA - 
Devido ao seu poder 
Bactericida.

OLEOCIM 

     PROPRIEDADES: 

Líquido verde, baixa viscosidade, 
aroma característico, formulado 
à base de óleos vegetais, 
refrigerantes, inibidores de 
corrosão, bactericidas e anti-
espumantes.

     USO RECOMENDADO: 

Em toda a indústria 
metalomecânica, nas operações 
de fresar, serrar, tornear, cortar, 
furar, etc. em metais de aço, 
ferro, alumínio, magnésio, titânio, 
cobre e suas ligas.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Antes da sua aplicação, proceder 
a uma limpeza da máquina com 
CIM 50 SU. As diluições de OLEOCIM 
dependem do metal a trabalhar e 
das operações a que está sujeito, 
poderá variar entre 1:5 a 1:20 Partes 
de água ou até puro.

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 Sintético

      PRECAUÇÕES: 

Nunca adicionar, ou misturar, 
outro tipo de óleo ou composto 
ao OLEOCIM, pois este perderá as 
suas características. No caso de 
ingestão contactar o Centro de 
Informação Antivenenos (808 250 
143)

     ARMAZENAGEM: 

Não requer cuidados especiais.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto

     EMBALAGEM: 

21 Kg/20lt (Código de produto 
04053)


