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AVISTA CUT HT 28 SPECIAL 
AVISTA CUT HT 28 SPECIAL je udržitelný kovoobráběcí olej, který šetří zdroje a je tou nejlepší volbou pro udržitelnou budoucnost. Vzhledem 

k téměř bezodpadovému procesu výroby základového oleje, který obsahuje patentovanou technologii ESR a jako surovinu používá cenné 

oleje, produkt dlouhodobě pomáhá chránit životní prostředí, zdraví, přírodní zdroje a klima. Použitý základní olej prokazatelně ušetří až 

825kg / t CO2 ekv. ve srovnání s konvenčně vyráběnými výrobky. Tento výrobek má kvalifikaci AVIeco®. 

 

AVISTA CUT HT 28 SPECIAL je univerzální řezný olej pro zpracování nelegované a legované oceli, hliníku a neželezných kovů. Díky speciálně 

sladěným přísadám je produkt velmi dobrý a vhodný pro zpracování neželezných kovů a hliníku. 

 
CHARAKTERISTIKA 

•  Obsahuje žluté inhibitory koroze 

•  Velmi dobrý mazací výkon zajišťující hladký povrch a delší životnost 
řezného nástoje. 

  
  

 

APLIKACE 

Legovaná ocel Nelegovaná ocel Hliník  Žluté kovy 

•• ••     •••      •• 

••• = mimořádně vhodné; •• = velmi vhodné; • = vhodné, - nevhodné 

 

SLOŽKY 

Ester S (aktivní) S (neaktivní) P 

• • • - 

•• = vysoká dávka, • = normální dávka; - = neobsahuje 

 

 

TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA 

(Uvedené údaje jsou typické.) 

Parametr Metoda měření Jednotka  

Hustota 15°C DIN EN ISO 12185 g/cm3 0,854 

Kinematická viskozita 40°C DIN 51562 -1 mm²/s 27,4 

Kinematická viskozita 100°C DIN 51562-1 mm²/s 5,4 

Index viskozity DIN ISO 2909  134 

Bod vzplanutí COC DIN ISO 2592 °C 220 

Koroze mědi ASTM D 130   1b 

 

Vyhrazujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovějšího technologického pokroku. (VS-číslo 3) 
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