
UWAGA: 
Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.   Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. 
Firma ONDO sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów PULSAR przez użytkowników, 
ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem. 

 

Arkusz Danych Technicznych  
 

Pulsar PCS-1 
Preparat chłodząco-smarujący                           
 

(wersja polska wrzesień 2018) 

 
OPIS PRODUKTU: 
PULSAR PCS-1 PŁYN CHŁODZĄCO-SMARUJĄCY to 
profesjonalny środek przeznaczony do poprawy 
obróbki mechanicznej stopów żelaza, metali 
kolorowych czyli metali i stopów metali nieżelaznych 
(miedź, cynk, cyna, ołów, aluminium, mosiądz i brąz). 
Jest bezchlorowym i bezsilikonowym preparatem 
w aerozolu do spryskiwania narzędzi tnących przed lub 
w trakcie obróbki skrawaniem (głównie wiercenie, 
gwintowanie, rozwiercanie, przeciąganie itp.). 
Powoduje odprowadzanie wytwarzanego ciepła 
w czasie skrawania przy równoczesnym smarowaniu  
zapobiegając nadmiernemu zużyciu ostrza oraz 
poprawia jakość powierzchni obrabianej. Produkt 
posiada wysoką odporność na naciski przez co długo 
przylega do powierzchni narzędzia skrawającego  
i zapobiega zjawisku narostu. Aerozol jest łatwopalny 
ze względu na gaz nośny zawarty w pojemniku. 
 
TYPOWE ZASTOSOWANIA: 
Przeznaczeniem preparatu jest zapewnienie odpro-
wadzenia ciepła z narzędzia tnącego i obrabianego 
materiału oraz poprawa jakości obróbki. Płynem należy  
spryskiwać narzędzie skrawające (wiertło lub 
gwintownik) przed i podczas obróbki. Pulsar PCS-1 ma 
własności zabezpieczające ostrze narzędzia skrawa-
jącego przed korozją. Po zakończeniu procesu obróbki 
mechanicznej nie jest wymagane czyszczenie 
nadmiaru preparatu.  
Pulsar PCS-1 przeznaczony jest do stosowania we 
wszystkich procesach obróbki skrawaniem metali 
żelaznych, metali nieżelaznych oraz ich stopów przy 
niskich prędkościach skrawania.  
 
TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU: 
Kolor: bezbarwny 
Zapach: słaby 
Gęstość: 0,87 g/cm3

  
Temperatura zapłonu: ≥+160°C 
Temperatura płynięcia: ≤ -10°C 
Trwałość w oryginalnym opakowaniu: 36 m-cy 
Palność:                                                        ciecz palna 
Własności utleniające:                                  nie posiada 
Rozpuszczalność w wodzie:             nie rozpuszcza się 

WPŁYW NA EKOLOGIĘ: 
Znikoma biodegradowalność. Nie jest niebezpieczny 
dla środowiska. Unikać zrzutów do środowiska. 
 
OPAKOWANIA:    
Pojemnik metalowy 400 ml aerozol. 
 
WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE: 
Zaleca się dozowanie preparatu poprzez zawór 
rozpryskowy, a w przypadku trudno dostępnego narzę-
dzia skrawającego poprzez rurkę dozującą.  Wówczas 
uzyskuje się najlepsze pokrycie powierzchni. Bez rurki 
dozującej uzyskuje się ciecz rozpyloną. Preparat 
nanosić na narzędzie skrawające z odległości 2–4 cm. 
Operację powtarzać w miarę potrzeby tak, aby 
narzędzie nie nagrzewało się nadmiernie. 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 
Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed słońcem          
i temperaturą powyżej +50°C. Chronić przed dziećmi, 
trzymać z dala od otwartego ognia i od źródeł ciepła. 
Nie dziurawić i nie spalać po zużyciu. Pozostałe środki 
ostrożności jak dla pojemników ciśnieniowych 
(aerozole). Więcej informacji zawiera Karta Charakte-
rystyki produktu. 
 
Kod produktu:   
 
KAAPCS1 
EAN: 5905722037912 
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