
DRILL AND CUTTING OIL 

 
• Increases operating life of machining tools 

• Bio-degradable 

• Low consumption 

 

WIKO DRILL AND CUTTING OIL is a special high performance lubrication oil without 

aggressive additives. The lubrication oil immensely extends the operating life of machining 

tools and considerably reduces waste - even in case of hard and brittle materials. 

 

Instruction: 

Shake the can intensively before the application. Spray WIKO DRILL AND CUTTING OIL 

onto the tool. Clean copper and copper alloys with water after the application. 

 

Application Areas: 

• Perfectly suited for all machining processes in need of a highly effective cooling lubricant 

• Thread cutting, grinding, sawing, drilling, lathing, shaving, blanking and etching 

• Applicable for all steel grades, cast iron, stainless steel, copper, brass, aluminum and all 

corresponding alloys 

 

Characteristics: 

• Increases operating life of machining tools (lathe tool, drill, milling cutter, machine screw 

tap, and many more) 

• Excellent adhesive strength 

• Bio-degradable 

• Active environment protection due to absence of chlorine, Sulphur and other toxic 

substances 

• Low consumption 

• Activates machining operation 

• Reduction of waste - even in case of hard or brittle materials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗ 

 

• Αυξάνει την διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων κοπής 

• Βιο-διασπώμενο 

• Μεγάλη διάρκεια ζωής υλικού 

 

Το Λιπαντικό κοπής και διάτρησης είναι μιας ειδικής σύνθεσης υψηλής απόδοσης λάδι 

λίπανσης χωρίς επιθετικά πρόσθετα. Το έλαιο λίπανσης επεκτείνει πάρα πολύ τη διάρκεια 

ζωής που πραγματοποιούν των εργαλείων κατεργασίας και μειώνει σημαντικά τις τριβές - 

ακόμη και στην περίπτωση των σκληρών και εύθραυστων υλικών. 

 

Εντολή: 

Ανακινήστε έντονα το δοχείο πριν από την εφαρμογή. Ψεκάστε το WIKO Λιπαντικό κοπής 

και διάτρησης πάνω στο αντίστοιχο εργαλείο ή εξάρτημα. Καθαρίστε υπολλείματα και 

κράματα με νερό μετά την εφαρμογή. 

 

Περιοχές εφαρμογής: 

• Απόλυτα κατάλληλο για όλες τις μηχανουργικές κατεργασίες που έχουν ανάγκη από ένα 

εξαιρετικά αποτελεσματικό λιπαντικό ψύξης. 

• Κατεργασίες κοπής, τρόχισμα, πριόνισμα, διάτρηση (μηχανουργικά δράπανα) , τόρνευση, 

χαρακτικές κατεργασίες. 

• Ισχύει για όλους τους τύπους χάλυβα, χυτοσίδηρο, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, ορείχαλκο, 

αλουμίνιο και όλους τους αντίστοιχους τύπους κραμάτων 

 

Χαρακτηριστικά: 

• Αυξάνει τη λειτουργία της ζωής των εργαλείων και εξαρτημάτων κατεργασίας (τόρνο 

εργαλείο, τρυπάνι, φρέζας, κ.α.) 

• Εξαιρετική δύναμη προσκόλλησης στην επιφάνεια 

• Βιο-διασπώμενο 

• Ενεργή προστασία του περιβάλλοντος λόγω της απουσίας του χλωρίου, θείου και άλλων 

τοξικών ουσιών 

• Χαμηλή κατανάλωση 

• Ενεργοποιεί τη λειτουργία κατεργασίας 

• Μείωση των αποβλήτων - ακόμη και στην περίπτωση των σκληρών ή εύθραυστων υλικών 


