
The Right Tool at the Right Time

Snijvloeistoffen 
Voor draadsnijden of andere verspanende bewerkingen
Voor het smeren en koelen 
Voor het verhogen van de standtijd
Voor het verbeteren van het oppervlak
Om het verbruik van koel/smeermiddelen te verlagen

M200 no. 3 Groen  
Algemene bewerkingen

M200 no. 2 Rood
Bewerken van non-ferro metalen

M200 no. 1 Blauw  
Zware bewerkingen 

M200 Supercut Spray
Allround bewerkingen



Dormer M200 Snijolie no. 3 Groen                
Dit is een hoogwaardige chloorvrije snijvloeistof voor superieure resultaten 
door toevoeging van EP-additieven

Algemene bewerkingen

Eigenschappen:
▪	 De	formule	bevat	polariare	en	high-

pressure additieven waarmee het risico 
van opbouwsnijkanten wordt verlaagd 
en een hogere koeling wordt bereikt. 

▪	 Kan	vlekken	op	non-ferro	metalen

Toepassingen:
▪	 Eerste	keus	bij	algemene	bewerkingen	

in een breed scala materialen
▪	 Voor	algemene	verspanende	

bewerkingen tot zware verspaning 
zoals drukfrezen, frezen, draadsnijden 
in uiteenlopende materialen

Leverbare verpakkingseenheden
0.25 liter, 1 liter, en 5 liter in plastic 
containers

Algemene aanbevelingen
▪	 Opslag	–	bewaar	op	een	droge	plaats	

met een temperatuur tussen 5°C en 
40°C

▪	 Veiligheid	–	behandel	conform	normale	
procedures voor een industriëel prod-
uct

▪	 Verwijdering	-	de	producten	moeten	
worden verwijderd in overeenstemming 
met de relevante wetgeving



Algemene bewerkingen Non-Ferro metalen
Dormer M200 Snijolie no. 2 Rood               
Dit is een hoogwaardige chloorvrije snijolie met een lage impact op het 
milieu. Dit product bevat geen zware metalen zoals lood, zink en barium. 
Eigenschappen:
Voor algemene verspanende 
bewerkingen in aluminium en 
aluminiumlegeringen.

Leverbare verpakkingseenheden
0.25 liter, 1 liter, en 5 liter in plastic 
containers

Toepassingen:
▪	 Veroorzaakt	minder	nevelvorming	en	

heeft een zeer goede vloeibaarheid.
▪	 Voldoet	aan	de	strengste	regels	ten	

aanzien van de bescherming van 
gezondheid en milieu

▪	 Hoge	bestandheid	tegen	bederf	
▪	 Geeft	geen	vlekken
▪	 Lage	reukafgifte



Dormer M200 Snijolie no. 1 Blauw                
Dit is een hoogwaardige chloorhoudende snijvloeistof met EP-additieven 
voor het snijden van alle staalsoorten.

Heavy Duty

Eigenschappen:
▪	 Voor	bewerkingen	waarbij	het	uiterste	

van gereedschappen wordt gevraagd
▪	 Zware	verspaning	in	(roestvaste)	

staalsoorten, gehard staal en hitte 
bestendige staalsoorten 

Toepassingen:
De formule bevat polaire additieven 
voor betere koeling en hechting bij 
verschillende temperaturen van het 
gebruik

Leverbare verpakkingseenheden
0.25 liter, 1 liter, 5 liter en 20 liter in 
plastic containers

Dormer M200 Supercut Spray                
Dit is een hoogwaardig snijvloeistof in spuitbus, ideaal voor een soepele 
verspaning van ongelegeerde  tot hooggelegeerde en roestvast staalsoorten.

Allround bewerkingen

Eigenschappen:
Eenvoudig en bijzonder gebruiksvriendelijk.
Gaat	langer	mee,	doordat	de	snijvloeistof	
met een afgemeten hoeveelheid in een 
dunne laag kan worden aangebracht.
Milieuvriendelijk	drijfgas,	zonder	CFK.

Toepassingen:
Voor alle normale tot de zwaarste 
verspanende bewerkingen. Om vlot draad 
te	snijden	(in	het	bijzonder	voor	blinde	
gaten),	boren,	ruimen,	verzinken,	frezen	
en draaien. Uitstekend geschikt  voor 
hoogelegeerde en taaie staalsoorten.

Verpakking
400 ml spuitbus.
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Veiligheidsbladen kunnen worden gedownload via onze website www.dormertools.com


