
Informace o výrobku

GLEIT -µ® TZ 315M

Mazivo pro hluboké tažení

Popis výrobku
GLEIT-µ TZ 315M je velmi homogenní, 
světle zbarvená, vodou ředitelná, 
pigmentovaná pasta na bázi rostlinných a 
živočišných tuků. 
Prostřednictvím GLEIT-µ TZ 315M bude 
tažení (tečení) materiálu významně 
ulehčeno. Stopy po otěru na nářadí i na 
příslušném obrobku budou výrazně 
omezeny. 

Okruhy použití
jsou u GLEIT-µ TZ 315M při tváření kovů, 
ušlechtilých ocelí a hliníku.
GLEIT-µ TZ 315M bylo vyvinuto pro tažení
skříní travních sekaček, bubnů míchaček 
betonu, koupelnových van, kuchyňských 
dřezů, dveří chladniček, a jim podobných 
tvářecích procesů s vysokými požadavky 
na konstantní mazací vlastnosti.

Příklady použití

 tažení, lisování, profilové 
válcování

 ražení, stříhání, vysekávání
 ohýbání, obrubování, 

redukování

Vlastnosti
 snáší nejtěžší tvářecí 

pochody

 jednoduchým zředěním 
vodou je maximálně cenově 
výhodné

 usnadňuje tečení materiálu 
při tváření

 snáší se s pokožkou a 
nedráždí dýchací cesty

 zabraňuje přenášení 
materiálu na nástroj 
(návarky) a snižuje 
opotřebení svým vysokým 
mazacím účinkem

 zbytky maziva jsou 
jednoduše odstranitelné

 je rychle biologicky 
odbouratelné – neobsahuje 
minerální olej

GLEIT -µ® speciální maziva
a potahování

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

Výrobce:
Wessely Ges.m.b.H.
Girak-Straße 1,  A-2100  Korneuburg
Tel.: 0043/2262/758390   Fax: 0043/2262/7583913 
e-mail: wessely@wessely.co.at 
www: wessely.co.at
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Použití
GLEIT-µ TZ 315M se běžně ředí 
s vodou v poměru 1:2 až 1:3. Jeden díl
vody se dobře rozmíchá s GLEIT-µ 
TZ 315M a potom se za stálého 
míchání přidá zbývající část vody. Při 
silnějším zředění je pro zabránění 
usazování pigmentu potřebné emulzi 
neustále míchat, k čemuž je nejlépe 
vhodné použít míchacího zařízení. 
Emulzi lze nanášet pomocí běžných 
ručních i automatických zařízení, 
štětkou, houbou a při nižším zředění 
máčením tažených plechů. Nemísit 
s jinými oleji nebo tuky.

Poznámky pro použití
Mazivo neobsahuje žádné konzervační
prostředky nebo pesticidy proti tvorbě 
plísně, tímto jsou dány požadavky na 
čistotu pracovních podmínek. Po 
odebrání maziva z nádoby tuto nádobu
vždy pečlivě uzavřít. Nemíchat 
s mazivy na jiném základě

Čištění
Zbytky GLEIT-µ TZ 315M je možné 
z tvářených dílů ihned po pracovní 
operaci a před následným pracovním 
úkonem lehce očistit běžnými čistícími 
prostředky. Příslušné díly lze při 
normálních podmínkách delší dobu 
skladovat, aniž by byly napadány 
korozí, avšak zaschlé zbytky maziva 
se potom za pomoci alkalického 
odmašťovače hůře odstraňují a je tak 
nutné použít rozpouštědel.

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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