
Product Omschrijving
Zwaluw Boor- & Snijolie is uitermate geschikt voor elke
metaalbewerking waar hoge eisen aan gesteld worden. De Boor- &
Snijolie vermindert wrijving en heeft een koelende werking. Geachikt
voor alle verspanende bewerkingen. Toepasbaar op alle soorten
staal, gietstaal, roestvaststaal, koper, messing, aluminium en
soortgelijke legeringen. 

Voordelen
• Versnelt het arbeidsproces

• Vermindert productie-uitval

• Verlengt de levensduur van werktuigen

• Zeer goede hechting

• Biologisch afbreekbaar

• Bestand tegen hoge temperaturen

Applicaties
Voor alle verspanende metaal-bewerkingen zoals draadtappen,
vijlen, zagen, boren, draaien, schaven, ponsen en frezen.
Toepasbaar op alle soorten staal, gietstaal, roestvaststaal, koper,
messing, aluminium en soortgelijke legeringen. 

Gebruiksaanwijzing
Gebruik enkel onverdunde olie. Spuitbus intensief schudden en de
boor- en snijolie op het werkstuk en gereedschap spuiten. Koper en
koperlegeringen na bewerking afspoelen (evt. corrosie door actieve
zwavel). 

Beperkingen

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Schoonmaken

Kleur(en)
• Transparant

Verpakking
• Aerosol 

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina 

Houdbaarheid
In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12
maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge
plaats.

Gezondheid & Veiligheid
Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen
voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op
aanvraag en via de Den Braven websites.

Waarborg & Garantie
Den Braven garandeert dat haar product, binnen de
houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer
Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en
ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven. Het document (en de daarin vervatte vinding
(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan
derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische
gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet
aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten,
onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet
beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek
tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven
behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor
enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor
het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere
documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het
uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij
hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en
transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend
volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
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