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PRODUCT DATA 1611 - X1 BOOR & SNIJOLIE 

 

 
 
  
 

OMSCHRIJVING 

1611 X1 eXcellent Boor – Snijolie is een speciaal geformuleerde snijvloeistof die het 

snijgereedschap en de werkstukken voor metaalbewerking, zoals snijden, boren, zagen en 

tappen, smeert en afkoelt.  
X1 eXcellent Boor – Snijolie is versterkt met BoroTecX™. Het garandeert eXcellente 
prestaties. BoroTecX™ is bestand tegen extreme belastingen en temperaturen en chemische 
aanvallen en heeft een uitstekend thermisch geleidend vermogen. Een ultradunne laag X1 
eXcellent Boor – Snijolie garandeert een langdurige smering en bescherming. 

 
SPECIFIEKE KENMERKEN 
Smeert en beschermt snijgereedschap - koelt af tijdens het snijden - verlengt de levensduur 
van het gereedschap - minder wrijving garandeert een betere oppervlakteafwerking - versnelt 
de processnelheden – siliconenvrij – bevat extreme drukadditieven die vreten en putvorming 
helpen te voorkomen – geen verkleuring van het metaal. 

 
AANBEVOLEN TOEPASSING 
Snijden, boren, zagen en tappen van alle ferro- en non-ferrometalen. 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Uiterlijk: Transparant 
Kleur: Transparant 
Werkingstemperatuur: -30°C to +130°C. 

 
ONDERGROND VOORBEHANDELING 
Schakel elektrische apparatuur uit voor gebruik. Reinig en verwijder het oude smeermiddel 
van de onderdelen voordat u het product aanbrengt.  

 
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
Goed schudden voor gebruik. Voor gebruik eerst testen op een klein oppervlak. Spuit afstand 
ongeveer 20 tot 30 cm. Breng een dunne filmlaag aan op het oppervlak. Niet overmatig 
aanbrengen.  

 
APPLICATIE CONDITIES 
Aanbrengen bij een temperatuur tussen 5° and 35°C. 

 
VEILIGHEID 
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. 

 

OPSLAGSTABILITEIT 
3 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, 
goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C. 

 
 
 


