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EZNÉ A CHLADÍCÍ KAPALINY
EZNÉ OLEJE
UNIVERZÁLNÍ OLEJE
UVOLOVÁNÍ SPOJ
KLUZNÝ LAK
KONSTRUKNÍ MAZIVA
POTRAVINÁSKÁ MAZIVA
MYTÍ A ODMAŠOVÁNÍ
ANTIKOROZNÍ PÍPRAVKY
MYCÍ PASTY

SEPARANÍ PÍPRAVKY

DOPLKOVÁ TECHNIKA

PLASTY
SVAOVÁNÍ OCELÍ
Al, Mg, lití

EZNÉ A CHLADÍCÍ KAPALINY - EMULZE
PRO KONVENNÍ STROJE
T-LAB E11 - univerzální minerální olejová emulze
Použití:
obrábcí kapalina pro všechny druhy tískového obrábní urená pro použití v
pracovní koncentraci 6 - 15 %. Vhodná pro obrábní vtšiny kov s výjimkou
magnézia.
Vlastnosti:
obsahuje raf novaný minerální olej s nízkým obsahem PAH, s aniontovými a
neiontovými emulgátory a korozními inhibitory.
Balení:
5 l, 25 l, 200 l

PRO CNC STROJE
TRIM MICROSOL 515 - univerzální polysyntetická kapalina
Použití:
obrábcí kapalina pro všechny druhy tískového obrábní a broušení. Vhodná
pro obrábní vtšiny kov s výjimkou magnézia.
Vlastnosti:
stední až vysoká úrove mazací schopnosti bez chlorovaných a sirných písad
pro obrábní ocelí, hliníku, žlutých kov a litiny
dobrou alternativou k emulzním olejm pro obrábní hliníkových slitin s vysokým
obsahem kemíku
extrémn tolerantní vi tvrdé vod
výborná smáivost zajišuje rychlý dostup kapaliny do místa obrábní a plné
pokrytí povrchu obrobku
vynikající korozní ochrana obrobku i tísek
neobsahuje agresivní biocidy
snadno recyklovatelná a likvidovatelná bez použití speciálních postup a zaízení.
neobsahuje DEA, chlór, síru, dusitany, formaldehyd, ani fenolové složky
snadné obrábní a broušení
stedn obtížné obrábní
obtížné obrábní
Balení:
5 l, 25 l, 204 l, 1000 l

4% - 5%
5% - 7%
7% - 10%

EZNÉ A CHLADÍCÍ KAPALINY - EMULZE
PRO CNC STROJE
TRIM E715 - koncentrát ezné a brusné kapaliny
Použití:
vysoce kvalitní univerzální rozpustný olej, který vyžaduje minimální údržbu i v
tch nejnáronjších systémech. Je široce využitelný pi obrábní a broušení
nejrznjších materiál. Vysoká úrove chemické i mechanické mazací
schopnosti tothoto výrobku umožuje provádní stedn obtížných obrábcích
a btousicích operací. Dlouhodob stabilní výkonnost jej peduruje jako první
volbu pro vysoce kvalitní sériovou výrobu.
Vlastnosti:

• dlouhá operaní životnost bez nutnosti dodání aditiv
• neobsahuje biocidy s formaldehydem
•neobsahuje chlorovaná ani sirná EP aditiva
•je vhodná pro obrábní i broušení
•vhodný pro obrábní hliníku, ocelových slitin, žlutých kov i litin
Doporuená koncentrace:
lehké obrábní a broušení
stedn obtížné obrábní
obtížné obrábní

3% - 5%
5% - 7%
7% - 15%

Balení: 5 l, 25 l, 205 l a 1000l

TRIM E 715

CHLAZENÍ OLEJEOVOU MLHOU
O 34 BIO

- olej pro minimální mazání neobsahující minerální olej

Použití:
tato kapalina je urena k pímé aplikaci, bez toho, aby se edila, pro obrábní
železných a neželezných materiál. Mže být také použita pro tváecí operace.
Vysoké procento aditiv proti odru a EP aditiv iní z tohoto výrobku schopnou
náhražku za chlorované ezné kapaliny. Je zvlášt vhodná pro aplikace s minimálním mazáním. Mže být nanášena pomocí štce, rozprašována tryskou,
nebo zaplavením obrábného místa.
Vlastnosti:

• neni nebezpený pi vdechnutí
• neobsahuje chlor
• vhodny pro železné i neželezné materiály

Balení: 5 l, 25 l, 205 l

O 34 BIO

Polární
aditiva

Trim® C115

0%

bez obsahu

bez obsahu

Syntetické kapalina s nepatrnou pnivostí pro
broušení litiny a ocelí.

Trim® C276

0%

bez obsahu

nízký obsah

Vysocevýkonná syntetická kapalina s nepatrnou
pnivostí pro broušení forem a díl leteckých motor.
Je schválena u spoleností Rolls-Royce, GE, Snecma a Pratt & Whitney.

Trim® C355

0%

stední obsah

stední obsah

Trim® SC415

20%

bez obsahu

bez obsahu

Prvotídní polosyntetická kapalina se stedním obsahem oleje pro obrábní
a broušení železných materiál. Je vyjímen biostabilní.

Trim® MicroSol® 515

30%

stední obsah

nízký obsah

Prvotídní mikroemulze s vysokým obsahem oleje pro obrábní všech druh
materiál vetn aluminia. Specíáln vhodná pro frézování titanu.
Schválena do spolenosti Boeing a United Technologies.

Trim® E705

50%

nízký obsah

stední obsah

Speciální minerální emulze pro obrábní magnézia.
Vynikající odolnost vi iontm Mg2+.

Trim® E715

50%

nízký obsah

stední obsah

Prvotídní minerální emulze pro brábní všech kov. Neobsahuje formaldehydy.
Velmi biostabilní. Udržuje stroje dlouhodob isté.

Trim® E720

50%

nízký obsah

stední obsah

Extrémn výkonný emulzní olej navržený pro nejtžší aplikace.
Pln schválen pro spolenost Rolls-Royce.

Trim® E909

35%

velmi vysoký
obsah

nízký obsah

Minerální emulzní olej s velmi vysokým obsahem EP (vysokotlakých) aditiv.
Neobsahuje aminy, bor ani formaldehydy.
Je specíáln vhodný pro obrábní nerezových ocelí.

Trim® E950

50%

nízký obsah

velmi vysoký
obsah

Extrémn výkonný a velmi ist pracující emulzní olej,
navržený pro nejobtížnjší operace.
Je schválen pro spolenost Rolls-Royce.

Popis

Ultravýkonná syntetická kapalina pro tžké obrábcí operace problematických
slitin oceli, inconelu a titanu. Vynikající na slitinách alumínia.
Je przraná jako voda.

MASTER CHEMICAL
EZNÉ A CHLADÍCÍ KAPALINY

EP aditiva

Pro správný výbr chladící kapalimy Trim, je nutná osobní konzultace se
zástupcem výrobce.

Obsah
minerálního
oleje

Produkt

EZNÉ OLEJE
PRO ŽELEZNÉ MATERIÁLY
MOLYSLIP MWF - ezný olej s obsahem molybdenu
Použití:
vrtání, ezání a tváení závit, vystružování, protahování, ezání materiálu.
Vlastnosti:
vytváí ochranný povlak disulf du molybdenu MoS2
má vysoce kluzné vlastnosti a souasn odolnost vi extrémním tlakm
prodlužuje životnost nástroj (až nkolikanásobn)
Postup použití:
nanášet pímo na ezný nástroj nebo obrobek, lze i použít spolu s minerálním
obrábcím olejem v množství 5 až 25%.
Balení:
20 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 5 l, 25 l, 200 l

DALŠÍ MODIFIKACE EZNÉHO OLEJE S MOLYBDENEM
MOLYSLIP MWS - ezný olej s obsahem molybdenu ve spreji
Balení:
400 ml sprej
MOLYSLIP MCC - ezná pasta s obsahem molybdenu
Balení:
35 g, 450 g, 5 kg, 50 kg

MOLYSLIP MWF

MOLYSLIP MWS

MOLYSLIP MCC

EZNÉ OLEJE
PRO HLINÍK A JEHO SLITINY
CHEMTOOL CT498B - ezný olej pro hliník a jeho slitiny
Použití:
vrtání, ezání závit, tváení závit, vystružování, protahování, ezání materiálu.
Vlastnosti:
neobsahuje chlór, síru ani olovo
prodlužuje životnost ezných nástroj a ostí pil
Postup použití:
nanášet pímo na ezný nástroj nebo obrobek.
Balení:
500 ml, 5 l, 25 l, 200 l

CHEMTOOL CT 498-B

UNIVERZÁLNÍ OLEJE
WD-40 - multifunkní olej
Použití:
antikorozní ochrana, uvolování spoj, uvolování zatuhlých mechanism,
vytsování vlhkosti (i na elektrických kontaktech)
Vlastnosti:
odstrauje skípání a vrzání
vytsuje vlhkost
uvoluje zarezivlé spoje a uložení
uvoluje zatuhlé mechanismy
Postup použití:
pomocí aerosolového spreje
nanášením pomocí šttce
ponoením pedmtu do lázn WD-40
Balení:
ve spreji - 100 ml, 200 ml, 400 ml, 420 ml, 600 ml
volná kapalina - 5 l, 25 l, 205 l

WD-40 sprej

WD-40 kapalina

WD-40 barel

UNIVERZÁLNÍ SERVISNÍ SPREJ
SERVISNÍ SPREJ - multifunkní sprej pro údržbu a servis
SERVISNÍ SPREJ s PTFE - multifunkní sprej s pídavkem teflonu
Použití:
Vzlíná zkorodovanými spoji, váznoucímí šrouby a maticemi a usnaduje jejich
lehký chod. Uvoluje dvení zámky, závsy a táhla. Zamezuje vrzání a skípání
Odstrauje dešovou i moskou vlhkost z kovových povrch, zapalovacích systém a pohyblivých díl. Odstrauje špínu a chrání proti rzi a korozi.

Vlastnosti:

•vzlíná a maže, uvoluje zkorodované díly
•odstrauje vodu
•istí a chrání

Postup použití:
Stíkejte pímo na ošetovaný povrch, pro pesné nanášení použijte trubiku.
Pro ochranu kovu postíkejte a nechte samovoln zaschnout.
Pro uvolnní zkorodovaných spoj nastíkejte a nechejte chvíli vzlínat. Poté
mžete pokraovat v práci.
Baleni:
400ml sprej

SERVICE SPRAY

SERVICE SPRAY
PFTE

UVOLOVACÍ PROSTEDEK
RUSOLVENT - kapalina pro uvolování a demotáž
Použití:
tento výrobek se po léta tší z reputace nejrychlejšího a nejefektivnjšího
prostedku pro uvolování komponent, které zatuhly v dsledku koroze.
Obsahuje sms vysoce úinných a vzlínavých smáecích prostdk s rozpouštdly a nízkoviskózním mazacím olejem.
Vlastnosti:

• proniká nejjemnjšími spárami a prosakuje korozí
•vzlíná i ve svislém smru
•uvoluje korozí zatuhlé matky, šrouby, závsy i zámky

Postup použití:
Obsah nádoby dobe protepejte. Prostedek nastíkejte na zatuhlý pedmt.
Po chvíli se pokuste pedmt uvolnit. Nástik provádjte rovnomrn ze
vzdálenosti 25 až 30cm. Pokud je teba, mžete nástik opakovat.
Baleni:
400ml sprej

RUSOLVENT

KLUZNÝ LAK
ADF - kluzný lak s MoS2 v roztoku pryskyic zasychajícím ve vzduchu
Použití:
Suchý mazný film sirníku molybdeniitého poskytuje mazné schopnosti tam,
kde nelze použít oleje a vazelíny. Používá se nap. v prašném prostedí, ve
vysokých teplotních zátžích a pi tzv. doživotním mazání (nerozebíratelné
epy a pod.) Je vynikající pro pedbžné namazání ástí jako jsou pevody a
táhla ped vlastní montáží. Je rovnž nepostradatelný pro mazání malých
mechanizm.

Vlastnosti:

•poskytuje dlouhodoubou lubrikaci, která snižuje otr
•snižuje tení
•pedchází zadírání v poáteních stádiích zábhu
•výjmen tenký filtr neovlivuje tolerance

Postup použití:
ADF je dodáván ve spreji pro použití nástikem a v kapalné form pro nanášení
šttcem nebo namáením.
Baleni:
400ml sprej
volná kapalina 5 l a 25 l

ADF

KONSTRUKNÍ MAZIVA
PRO ŽELEZNÉ MATERIÁLY
MOLYSLIP COPASLIP - mazivo zabraující zadení konstrukních spoj
Použití:
na šrouby, matky a jiné závitové spoje, vetn šroubových spoj na turbínových
krytech, hubicích hoák, boilerech a pecích

Vlastnosti:
zamezuje uvíznutí i zadení konstrukních spoj umístných v extrémních
teplotních a tlakových podmínkách
chrání proti korozi a oxidaci ve spojích.
lze použít pi teplotách až do 1100 oC
obsahuje mikroástice mdi v kovové form uložené v netavitelné „bentonitové“
vazelínové bázi
neztvrdne, nerozpustí se a nenaruší se vibracemi
zajišuje rychlou a snadnou montáž a demontáž šroub
Je k dispozici ve form pasty nebo tekutiny v aerosolovém balení pro ošetení
vtších ploch.
Postup použití:
pastu lze nanášet pomocí strky nebo šttce pímo na ošetované díly.
V aerosolové form se nastíká rovnž pímo na ošetovaný povrch.
Balení:
40 g, 500 g, 5 kg a 400 ml sprej

MOLYSLIP COPASLIP

KONSTRUKNÍ MAZIVA
PRO HLINÍK A JEHO SLITINY
MOLYSLIP ALUMSLIP - sms pro ošetení mechanických spoj obsahující
Aluminium a grafit
Použití:
na šrouby, matky a jiné závitové spoje, vetn šroubových spoj na turbínových
krytech, hubicích hoák, boilerech a pecích.
Vlastnosti:
kompozice urená pro montážní práce
vysoce efektivní mazivo závit s antikorozivní odolností
netavitelná bentonitová vazelína s jemn rozptýlenými ásticemi lístkového
aluminia s mikronizovaným mastkem a grafitem
speciáln navržen pro použití v aplikacích s nežádoucí pítomností mdi i olova
Postup použití:
pastu lze nanášet pomocí strky nebo šttce pímo na ošetované díly.
V aerosolové form se nastíká rovnž pímo na ošetovaný povrch.
Balení:
35 g, 500 g, 5 kg a 400 ml sprej

MOLYSLIP ALUMSLIP

POTRAVINÁSKÁ MAZIVA
MOLYSLIP FMG (food machinery grease) - mazivo pro potravináský prmysl
Použití:
pro mazání a ochranu stroj zpracovávajících a balících potraviny.
Vlastnosti:
vyrobeno speciálními postupy ze smsi rafinovaného bílého oleje s inertní
nemýdlovou bází
obsahuje mastný ester, který chrání materiály ped korozí
odolný vi vod, páe, kyselinám, zásadám a vodním roztokm vtšiny
chemikálií
vzdoruje ovocným i zeleninovým šávám
chrání proti solným roztokm
výjimen stabilní a odolný
netavící se
netoxický
vyroben z materiál atestovaných F.D.A. (USA)
Balení:
35 g, 450 g, 5 kg a 400 ml sprej

MWO 32 - multifunkní bílý olej
Použití:
pro mazání a ochranu stroj zpracovávajících a balících potraviny.
Vlastnosti:

• vhodný k mazání stroj v potravináském prmyslu
• doporueno pro užití v textilním prmyslu, jako isté nešpinivé mazivo
• netoxický nedráždivý a neškodný i v pípad náhodného požití
Balení:
0,5 l, 5 l a 25 l

MOLYSLIP FMG

MWO 32

SILIKONOVÝ OLEJ
SILIKONOVÝ SPREJ - konzervaní olej pro celoroní použití
Použití:
univerzální mazivo a konzervaní olej. Má výborné separaní, dielektrické a
vodoodpudivé inky. Oživuje plasty a pryž. Ošetuje a maže pryžová tesnní
dveí aut, myek, prael a ledniek, plasty, pryže, autozámky, lakovaný nýbytek,
lyže, vázání, brusle atd. Separuje formy.
Vlastnosti:

• výborné separaní a vodoodpudivé vlastnosti
• fyziologicky inertní
• ošetuje pryže a plasty
• uren pro pmyslové použití
• nestíkat na okna, skla a optiku
Balení:
400 ml sprej, 1 l a 5 l

SILIKONOVÝ
SPREJ

MYTÍ A ODMAŠOVÁNÍ
UHLOVODÍKOVÁ ODMAŠOVADLA
C-H CLEAN 1, 2, 3, 4 - organický lehký uhlovodíkový pípravek
Použití:
ocel, hliník, barevné kovy a jejich slitiny, sklo, plasty
Vlastnosti:
hodí se jako náhrada technického benzínu i petroleje
dokonalé odmaštní srovnatelné s odmašováním v perchloru (perchloretylenu)
nesluuje se s vodou a tvoí ostré rozhraní
nepolární, po jeho aplikac i je povrh chránn proti vzdušné vlhkosti po dobu 24
až 48 hod. podle typu skladování
velmi dobe rozpouští živoišné, rostlinné, minerální tuky a oleje
neobsahuje halogenované uhlovodíky, PTBB, PCB a PCT - vlídný k životnímu
prostedí
obsah aromatických látek je pod 0,1%
Aplikace:
aplikuje se v needném stavu
C-H Clean 1 - velmi rychlý odpar | teplota vzplanutí pod pímým ohnm | 10 oC
100 % odmaštní, pi opravách, kdy se jedná o lokální odmaštní a závisí
na rychlosti osychu. Odpauje se beze zbytku. Vhodný ped aplikací lepidel,
studeného zinku, barev atd.
C-H Clean 2 - rychlý odpar | teplota vzplanutí pod pímým ohnm | 46 oC
kvalitní rychlé odmaštní s vysokou rychlostí odparu. Pedevším odmašování a
ištní souástí a díl ped opravou, montáží, svaováním nebo ped povrchovou
úpravou. Odpauje se beze zbytku. Zvláš vhodný ped aplikací studeného zinku,
práškových barev a všech nátrových hmot.
C-H Clean 3 - teplota vzplanutí pod pímým ohnm | 65 oC
pro ekologické mycí stoly, automatické odmašovací zaízení, lakovací
linky, ultrazvukové myky atd. Na hrubé vrstvy neistot, které jsou postupn
rozpouštny a odplavovány. Díky své elektrické nevodivosti vhodné pro ištní
elektromotor. Odpauje se beze zbytku. VHODNÝ DO MYCÍCH STOUL
C-H Clean 4 - pomalé schnutí | teplota vzplanutí pod pímým ohnm | 113 oC
pro ištní a odmašování siln znehodnocených díl nejen za studena, ale i
za tepla, v zaízeních, které umožují ohev na 60 až 80 oC. Pípravek se velmi
pomalu odpauje a tím nedochází k velkým ztrátám, a je dostatek asu na
pronikání odmašovacího pípravku vrstvami neistot.
Balení:
Superisti - 400 ml sprej
C-H Clean - 5 l, 25 l, 200 l

MYTÍ A ODMAŠOVÁNÍ
VODOU EDITELNÁ ODMAŠOVADLA
AQUASOL
Použití:
mytí povrch motor, pevodovek, stroj, nádobí, podlahy apod.
Vlastnosti:
biologicky odbouratelný, netoxický, neholavý a bez zápachu
použitelný na prakticky všechny druhy materiál
neobsahuje rozpouštdla
odstrauje minerální oleje, živoišné tuky atd.
lze ho využít i jako písadu do vysokotlakých mycích stroj
edí se s vodou v pomru 1:10 až 1:50
Balení:
5 l, 25 l, 200 l

TRIM CLEAN
ada istících a odmašovacích vodou editelných pípravk pro prmyslové
použití. Pro správný výbr je poteba osobní konzultace se zástupcem výrobce.
Trim Clean F2
univerzální isti pro mytí podlah bez obsahu butylu
Trim Clean 2020 pro mytí ponorem a v ultrazvukových mykách.
Trim Clean 2029 pro sprejové a ponorné myky s antikorozním úinkem
Trim Clean 2115AL kapalina do sprejových a vysokotlakých myek (zvládá bez
pny tlak až 500 bar)
Balení:
5 l, 25 l, 204 l

AQUASOL

TRIM CLEAN

ANTIKOROZNÍ PÍPRAVKY
VODOU EDITELNÝ ANTIKOROZNÍ PÍPRAVEK
TRIM NOCOR S2
Použití:
mže být aplikován ponorem, nástikem i šttcem. Pro svoji malou pnivost
bývá asto použit jako poslední stupe oplachu ve sprejových nebo ponorných
mykách.
Vlastnosti:
syntetický vodou editelný korozní inhibitor pro krátkodobé skladování a pepravu
železných materiál
je úinný pi koncentracích 3 až 10%
vytváí velice tenký, ve vod rozpustný ochranný f lm.
transparentní film lze snadno odstranit a nebude rušit pi dodateném obrábní,
mení i montáži.
neobsahuje barium a obsahuje velmi malé množství tkavých organických složek
Pro 2-4 týdenní ochranu se používá 3-5% roztok
Pro 4-8 týdenní ochranu se používá 5-10% koncentrace.
Balení:
5 l, 25 l, 204 l

TRIM NOCOR S2

ANTIKOROZNÍ PÍPRAVKY
OLEJOVÝ ANTIKOROZNÍ PÍPRAVEK
COMBAT A88
Použití:
antikorozní ochrana, uvolování spoj, uvolování zatuhlých mechanism,
vytsování vlhkosti (i na elektrických kontaktech)
Vlastnosti:
trvanlivý, vodoodpudivý f ilm vyhovuje vojenské norm NATO Px24
neobsahuje žádné silikonové ani tef onové písady a jeho opakované použití
nebude mít za následek vznik vrstev
má vynikající antikorozní vlastnosti, dlouhodob chrání proti psobení kyselin,
zásad, páry, solné sprchy a jiných agresívních a reaktivních prostedí
uren pro ochranu materiál v tžkých prmyslových podmínkách
trvanlivost ochrany je dva roky (skladování v místnostech) až 8 týdn (venkovní
prostedí)
Balení:
200 ml, 400 ml - sprej
5 l, 25 l, 200 l - volná kapalina

MOLYSLIP COMBAT A88

MYCÍ PASTY
BÍLÁ MYCÍ PASTA - Nová generace istících prostedk na ruce
Vlastnosti:
ištní rukou od prmyslových neistot - oleje, mastnoty, inkoust, dehet a vosky
pro svoji pH neutrálnost je zvlášt vhodná pro citlivou pokožku
obsahuje abraziva pro zlepšení mycího úinku
Postup použití:
mycí dávka (asi kávová lžika) se nanáší na navlhené ruce. Myje do hloubky,
díky abrazivu, které je obsaženo v past nevynechá ani hluboké rýhy v pokožce.
Po umytí opláchneme istou vodou. 500 g dóza obsahuje pibližn 200 mycích
dávek.
Balení:
500 g, 5 kg, 10 kg, 25 kg

MYCÍ PASTA

SEPARANÍ PÍPRAVKY
BEST - univerzální bezsilikonový separaní prostedek pro prmyslovou výrobu
plast
Použití:
separace plast, termoplast, termoset, elastomer, gum a skelných vláken od
forem. Lze jej také použít jako ochranu proti nalepování kuliek pi svaování,
pokud dalším krokem má být lakování.
Vlastnosti:

• navržen pro plasty, termoplasty, termosety, elastomery, gumu, sklenná vlákna a
• kovy pidávané do plast
• netoxický
• nezpsobuje korozi
• snadno odstranitelný
• jeho pítomnost neomezuje nanášení barev a dalších dekorativních materiál
• pi opakovaném použití nemá tendenci k vytváení vrstev, ani nezpsobuje
laminování povrch

• nízká spoteba
Balení:
400 ml - sprej
ISTI FOREM - isti kovových forem pro prmyslovou výrobu plast
Použití:
odstrauje zbytky plas z forem a nástroj. istí polymerní usazeniny z dlících
rovin, dezén, dutinek a tvar. Nenarušuje rozmrovou pesnost výrobk.
Vlastnosti:

• odstrauje a rozpouští polymerní úsady, pryskyice a podobn
• rychlý istící úinek
• netoxický, nezpsobuje korozi
Balení:
400 ml - sprej

BEST

ISTI FOREM

PÍPRAVKY PRO SEPARACI FOREM PI LITÍ
LUBRICAST 840D - mazivo pro mazání forem pi vysokotlakém lití hliníku

Použití:
mazivo pro mazání a separaci forem pro tlakovém liti aluminia a magnézia.
Je použitelný jak v pln automatizovaných, tak i runích stíkacích systémech.
Vlastnosti:

•vodou editelné mazivo
•nezanáší trysky stíkacích zaízení, ani nevytváí tžké voskové usady
•odlitky mohou být lakovány a pokovovány bez obavy o sníženou pilnavost
nanášených materiál

•kapalina se edí v pomru 1:200 a více, demivodou

Balení:
208 l a 1000 l

0,5 l, 5 l, 25l, 200l a 1000l, jako koncentrát, nebo jako roztok 1:3 s demivodou

LUBRICAS 840D

PÍPRAVKY PRO SVAOVÁNÍ OCELÍ
W-SEPARÁTOR - separátor proti ulpívání kuliek pi svaování (koncentrát 1:3)
Použití:
automatické a runí svaování elektrickým obloukem i plynem
Vlastnosti:
chrání svar a jeho okolí proti ulpívání odletujících kapek kovu bez následných
stop
obsahuje pasivátory a inhibitory koroze, úinn chrání místo svaru proti korozi.
má odmašovací schopnosti
biologicky odbouratelný, netoxický
Postup použití:
prostedek se nanáší do místa svaru a jeho okolí nástikem (runím nebo
robotizovaným), ponorem, šttkou pípadn hubkou. Usazené kapky kovu na
povrchu svaence se po ukonení svaování odstraní odklepnutím, setením
šttkou, kartáem, nebo špachtlí.
Skladujeme v plastových nádobách mimo dosah sálavého tepla a UV záení.
Skladovací teplota 4 - 40 °C.
Expirace:
2 roky v uzaveném obalu.
Balení:
0,5 l, 5 l, 25l, 200l a 1000l, jako koncentrát, nebo jako roztok 1:3

W-SEPARÁTOR

DOPLKOVÁ TECHNIKA
CLEANMIST

- Filtrace vzduchu, odsava olejové a emlulzní mlhy

Použití:
Odluova olejové a emulzní mlhy CLEANMIST, je zaízení pohánné motorem,
které odsává olejovou mlhu z pracovního prostoru obrábcího stroje. Mlha
prochází ostedivým filtrem, kde kondenzuje na vtší kapky, které se odvádí
zpt do pracovní jímky. Vyišný vzduch se vrací do místnosti.

Vlastnosti:

•zamezení vdechování aerosolu v prostorách
•zvýšení istoty okolí stroje (omezení kluzkosti podlahy)
•snížení spoteby ezných olej i emulzí
•ochlazení pracovního prostoru stroje až o 10 C
Systém je stavebnicový, navrhujeme a dodáváme kompletní instalace dle
požadavk zákazníka.

Píklady instalace:

CLEANMIST

DOPLKOVÁ TECHNIKA
PÁSOVÝ VYNAŠE - odluova zavleeného oleje

Použití:
Zaízení, které pomocí speciálního pásku vynáší zavleený olej mimo
nádrž s emulzní kapalinou. Tímto lze dosáhnout prodloužení životnosti
chladící emulze. Lze jej využít i v odmašovacích linkách.

Vlastnosti:

• jednoduchá instalace (pichycení pomocí magnetu)
• využitelný pro více stroj
• prodloužení životnosti chladící emulze
• možnost regulace otáek
Délka olejofilních pásk, dle požadavk zákazníka.

PÁSOVÝ VYNAŠE

DOPLKOVÁ TECHNIKA
REFRAKTOMETR

- pístroj pro mení koncentrace
ezných a chladících kapalin

Použití:
optický pístroj, který na principu lomu svtla. Ukáže koncentraci ezné
i chladící kapaliny ve vod. Je to denní pomcka pro každého technika,
který se stará o správnou koncentraci kapalin v obrábcích centrech.

Vlastnosti:

• jednoduchá manipulace a odeet koncentrace
• udržuje ideální pracovní roztok v centrech
• díky udržení správnéh koncentrace, lze výrazn ušetit
• vyvarujete se alergických reakcí i korodování obrábného materiálu

REFRAKTOMETR

DALŠÍ PRODUKTY

Hydraulické oleje - HM, HV
Pevodové oleje - minerální syntetické
Oleje pro kluzná vedení - CGLP
Teplonosné oleje
Plastická maziva - bžná, grafitová, speciální
Kompresorové, ložiskové oleje
Vetenové oleje
Motorové oleje - osobní, užitkové a nákladní automobily
MOBIL, SHELL, OrlenOil a jiné
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