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Composição: 
 
H CUT – LIS é um óleo de corte hidrossolúvel, 
composto de óleos especiais de última geração, 
aditivos, anticorrosivos, emulsionantes, 
bactericidas e antiespumantes. 
 
 

Características: 
 
Aspeto: Líquido 
Cor: Vermelho 
Aroma: Característico 
pH – Emulsão a 5% em água destilada: 9.0 – 10.5 

Densidade: 0,895 Kg/dm3   50 gramas 
Índice de Refração: 1,470 - 1,490 
 

 

 
Propriedades: 
 
O óleo de corte H CUT - LIS, foi concebido para 
formação de emulsões leitosas de grande 
estabilidade mesmo em condições adversas, tais 
como a utilização de águas muito duras ou 
contaminações elevadas de metal, durante o 
trabalho.  
Tem ótimas propriedades antiferrugem, dando 
uma boa proteção à oxidação das peças 
maquinadas e possui um enérgico bactericida que 
aumenta a sua natural resistência à formação de 
cheiros desagradáveis.  
Excelente poder refrigerante e lubrificante que 
permite aumentar significativamente a vida útil 
das ferramentas.  
Contém ainda aditivos especiais que evitam a 
formação de espuma e de depósitos nas tubagens 
e reservatórios. 

 

 
 
 
 
 
 
Campo de Aplicação: 
 
O emprego mais generalizado de H CUT - LIS, é 
misturado com água, formando uma emulsão 
leitosa, para utilização como fluido de 
arrefecimento e lubrificação da ferramenta e da 
peça em operações de corte de metais ferrosos e 
não ferrosos, com exceção do magnésio (Mg). 
É recomendado para o torneamento simples e 
automático, furação, retificação, serragem, etc. 
 
Modo de Emprego: 
 
A quantidade de óleo H CUT - LIS a misturar na 
água, depende da severidade da operação de 
corte e do tipo de metal a trabalhar, no entanto, 
como guia, recomenda-se 4 a 5% para tornear, 
fresar e mandrilar; e 1,5 a 2% para operações de 
retificação, havendo casos em que convém menor 
concentração de óleo, principalmente em 
trabalhos de retificação com mós de esmeril, visto 
que misturas demasiadamente ricas em óleo, 
poderão formar uma "papa" com o material 
desagregado, impedindo assim um bom trabalho. 
 
Armazenagem: 
 
A armazenagem de H CUT - LIS, deve efetuar-se 
afastada de fontes de ignição e chamas. 
 
 
 

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-

se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer 

momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada 

pela Lisquimica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por 

danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

LISQUÍMICA – Indústria de Produtos Químicos, Lda. 

 

IMP.SEQ – 05.03 
Rua dos Amigos, 410 – Ventureira - 2640-376 Igreja Nova – Mafra 
Tlfs.: 261 064 684 – Tlms.: 966 923 161/ 914 910 421 - Email: geral@lisquimica.pt / admin@lisquimica.pt - www.lisquimica.pt  
Contribuinte nº 500 609 934 - Sociedade por Quotas - Cap. Social 175.000,00 Euros - Mat na Cons. do Reg. Com. de Sintra sob nª 2295 

mailto:geral@lisquimica.pt
http://www.lisquimica.pt/

