Informace o výrobku
GLEIT-µ®

SF 670

Bílé mazivo na řetězy

Popis výrobku

Vlastnosti výrobku

GLEIT-µ SF 670 je založeno na
kombinaci částečně syntetického
maziva s vysokým podílem k tomu
vybraných bílých tuhých maziv
GLEIT-µ (WFSS).
Pro dosažení nejvyšší možné
penetrační schopnosti, a tím také
jednoduché aplikace, jsou aktivní
funkční součásti rozpuštěny
v rozpouštědle.
Po odpaření rozpouštědla se vytvoří
velmi dobře držící, tlaku a vodě
odolávající kluzný film s vynikajícími
mazacími vlastnostmi, který je odolný i
zředěným louhům a kyselinám.

 vynikající mazací schopnost
 chrání proti korozi
 dobrá schopnost zatékat
 velmi dobrá schopnost lpět
na povrchu a odolnost proti
odmrštění
 prodloužení intervalů
mazání
 světlá barva a tím čisté při
spotřebě i použití

Okruhy použití
GLEIT-µ SF 670 je určeno především
pro mazání řetězů, lan a kluzných
povrchů, kde je zvláště důležitá velmi
dobrá lpící vlastnost (rychloběžné
řetězy). Pro mazací místa, kde je
požadována vysoká odolnost vodě,
dobré protiotěrové a mazací vlastnosti.

Příklady použití







řetězy všeho druhu - válečkové řetězy
- čepové řetězy
- řetězy s O-kroužky a pod.
klouby, řetězy, kloubové závěsy
ocelová lana
kluzné dráhy a vedení
vedení a převody v mycích a
čistících zařízeních

Nacházel, s.r.o.

•

GLEIT -µ®

speciální maziva
a potahování

Prodej, distribuce, poradenství a servis v CZ a SK
Nacházel, s.r.o.

Výrobce:
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e-mail: wessely@wessely.co.at
www: wessely.co.at
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Informace o výrobku GLEIT -µ® SF 670

Použití

Poznámky pro použití

GLEIT-µ SF 670 je k dispozici jako
otevřené zboží i jako 400 ml sprej. Použití
spreje je ze všech způsobů nejjednodušší.
Nádobu dobře protřepat a na mazané
plochy GLEIT-µ SF 670 cíleně nastříkat.
Vlastnosti produktu můžeme plně využít
až po odpaření ředidla.
Aplikaci otevřeného zboží lze provádět
pomocí automatických mazacích zařízení,
kapací maznice, štětcem apod. Při aplikaci
máčením musí být brán zřetel na to, že
není možné ponořit do GLEIT-µ SF 670
celý řetěz. Řetěz stočit a vložit do ploché
vany, kde GLEIT-µ SF 670 nalijeme ca do
poloviny výšky řetězových čepů a
počkáme, až se kapilárním účinkem
mazivo objeví na horní straně řetězu.
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spreje před aplikací dobře protřepat
volné zboží (obsah kanystru) je
bezpodmínečně nutné velmi dobře
promíchat (usazeniny)
po aplikaci počkat určitý čas, až do
odpaření ředidla, aby bylo možné plně
využít vlastnosti produktu
prázdné spreje zcela vystříkat,
odstranit plastový ventil a obal dát do
tříděného kovového odpadu –
v souladu se zákonem o odpadech

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty
představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším
technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení.
Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto
údajů.
Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.
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