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SUPERCUT S-EP 
SUPERCUT S-EP là dầu cắt gọt không pha nước chất lượng cao không chứa clo, được pha 

chế từ dầu gốc chọn lọc cùng hệ phụ gia tăng cường khả năng bôi trơn, chống sương, 

chống khói và bổ sung khả năng chịu cực áp tối ưu, giúp quá trình gia công kim loại được 

an toàn, nhanh chóng và dễ dàng hơn. 

TÍNH NĂNG: 

- Đảm bảo độ bôi trơn tối ưu, tăng tuổi thọ dụng cụ, thiết bị. 

- Giảm sương, khói hiệu quả, an toàn cho thiết bị, máy móc. 

- Dầu sáng, trong suốt và độ bám dính thấp giúp quan sát quá trình thiết bị vận hành 

được tốt hơn, hạn chế hao hụt, dễ dàng vệ sinh. 

- Dầu có độ bền nhiệt cao, chống oxy hóa tốt, kéo dài thời gian sử dụng, tiết kiệm 

chi phí. 

- Ít mùi, an toàn cho người sử dụng. 

THÔNG SỐ KĨ THUẬT: 

Thông số ASTM Giới hạn 

Độ nhớt động học ở 40oC (cSt) D445 20 - 25 

Chỉ số độ nhớt D2270 Min 120 

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (oC) D93 Min 180 

Hàm lượng sulfur tổng (%m/m) D4294 Min 2.0 

Chống sương, khói.  Có 

ỨNG DỤNG: 

- SUPERCUT S-EP được sử dụng tốt trên các máy tiện tự động, bán tự động, máy 

CNC đa trục,… trong tất cả các quá trình gia công kim loại sử dụng dầu làm mát và 

bôi trơn không pha nước với áp lực làm việc từ thấp đến cao và rất cao như phay, 

tiện, bào, mài, doa, taro, khoan, cào răng, …. trên các hợp kim rất cứng như thép, 

inox, …. 

- SUPERCUT S-EP có thể sử dụng được cho quá trình gia công trên kim loại đen, hợp 

kim của kim loại đen và cả kim loại màu. 

THÔNG TIN CẢNH BÁO: 

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh xa nguồn nhiệt. 

- Tránh xa tầm tay trẻ em. Không được uống. 

AN TOÀN MÔI TRƯỜNG: 

- Thu gom và tập trung dầu đã qua sử dụng đúng 

nơi quy định. 

- Tuyệt đối không thải ra mặt đất, các nguồn 

nước, cống rãnh, … 


