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OMV mixcut UN 2 je univerzální, vodou ředitelné chladicí mazivo na bázi minerálních olejů. 

Vlastnosti 
OMV mixcut UN 2 je chladicí mazivo s velmi dobrou biologickou stabilitou, vynikající ochra-
nou proti korozi, velmi dobrou vyplachovací schopností a velmi dobrými pěnivostními vlast-
nostmi. Neobsahuje sloučeniny chlóru, síry nebo fosforu, dusitany, sekundární aminy a bioci-
dy. Odpovídá požadavkům TRGS 611 a je inhibován proti tvorbě nitrosaminů. 

Použití 
OMV mixcut UN 2 je široce použitelný produkt pro obrábění železných kovů a slitin hliníku. 
Je omezeně použitelný pro mosaz. 
• obrábění oceli, šedé litiny a hliníku  
• široké spektrum použití (soustružení, vrtání, frézování, broušení) 
• obzvláště vhodné pro vysokotlaké chlazení 
• obzvláště vhodné pro tvrdou vodu 
• použití jak v jednotkových strojích, tak v automatových celcích 
• vynikající chladicí a vyplachovací účinek 
• bezpečná ochrana proti korozi 
• snášenlivost emulze s pokožkou 

Doporu čená koncentrace 
Doporučená koncentrace závisí na provozních podmínkách, obráběných materiálech, tvrdosti 
vody apod. 

• Broušení       5% 
• Lehké až středně těžké obrábění    5-6% 
• Těžké obrábění      6-15% 

Faktor refraktometru 
1,16% °Brix 

Příprava emulze 
Příprava emulze z produktu OMV mixcut UN 2 je velice jednoduchá. Jako u každého chladi-
cího maziva mísitelného s vodou je třeba dbát na pořadí při míšení. Zásadně je třeba kon-
centrát chladicího maziva přidávat do vody a to za stálého míchání.  Nejlepším řešením je 
použití směšovacího zařízení. 
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Skladování  
Koncentrát musí být skladován při pokojové teplotě (ideální skladovací teplota je mezi 10°C 
až 30°C). P ři dodržení těchto podmínek je minimální trvanlivost 9 měsíců. 
 

Technická data - koncentrát 
Vlastnost Metoda Jednotka Hodnota 
Hustota, 15 °C DIN 51 757 kg/m³ 966 
kin. viskozita, 20 °C DIN 53 018 mm²/s 176 
Obsah minerálního oleje --- % hmotnosti 40 

 

Technická data - emulze 
Vlastnost Metoda Jednotka Hodnota 
Hodnota pH 5.0 % DIN 51 369 --- 9.2 
Korozívní test DIN 51 360/1 [% hm] - S0/R0 5.0 
Korosivní test DIN 51 360/2 [% hm] – 0/0 5.0 

 

Bezpečnost, zdraví, životní prost ředí 

Aktuální bezpečnostní list najdete na internetových stránkách www.omv.com.  

Použitá maziva a prázdné obaly musí být zneškodněny v souladu s platnou legislativou. 
 


