
Óleo de Corte para Roscar, Furar,
Alargar, Fresar, Tornear e Serrar.
Indicado para todos os Metais.
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OSG MAX-TAP 10 é
um óleo integral com novas 

características, indicado principalmente 
para rosqueamento. Normalmente, 

neste tipo de usinagem, aplica-se óleos 
integrais, que geralmente deixam a 

desejar em termos de acabamento e 
principalmente limpeza, uma vez que há 
respingos, causando a excessiva perda 
do material.
OSG MAX-TAP 10 resolve os problemas 
de acabamento e também o da limpeza 

do local de trabalho, além de limitar 
ao mínimo a perda do produto, 

maximizando a durabilidade
da ferramenta.
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OSG MAX-TAP



Fabricado por: Yushiro do Brasil Ind. Química Ltda.
Av. Henry Nestlé, 3100 / Bairro do Grama
CEP: 12286-140 - Caçapava / SP
CNPJ: 043.012.540/0002-41
Fone +55 (12) 3653.1155 / Fax +55 (12) 3653.1176
www.yushiro.com.br / info@yushiro.com.br
Químico Responsável: Engº. Paulo Kenji Urushibata
CRQ 043 10664 4ª. Região
Indústria Brasileira.
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Devido a viscosidade, OSG MAX-TAP 10 proporciona excelente refrigeração nas 
ferramentas. Devido ao seu alto ponto de fulgor e por não conter solvente 
clorado, não evapora, não sendo necessário jato abundante durante a usinagem.

• O primeiro aumenta a lubrificação diminuindo a 
temperatura durante a usinagem.

• O segundo diminui o torque de corte, mantendo uma  
película de óleo entre a peça e a ferramenta.

• O terceiro tem a propriedade anti-soldagem que 
garante a precisão e acabamento na usinagem.

• O quarto resolve o problema dos cavacos nas 
usinagens de rosqueamento de furos não passantes.

Contém quatro tipos de aditivos:

Usinagem com Aço, Aço Liga, Cobre, Latão, 
Bronze, Alumínio e Ferro Fundido nas operações 
de Rosqueamento, Alargamento e Broqueamento.

Indicações:

Outra importante característica é a sua coloração clara 
que permite uma melhor visualização durante a operação.
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20 Litros

500 ml
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