Informace o výrobku

GLEIT -µ® TZ 316
Mazivo pro hluboké tažení

Popis výrobku

Vlastnosti

GLEIT-µ TZ 316 je homogenní, tekutá, ke
zpracování připravená emulze pro hluboké
tažení, která neobsahuje minerální olej.
Velmi dobrou tlakovou odolností a
vynikajícím separačním účinkem budou
optimálně podporovány tvářecí procesy za
studena.
GLEIT-µ TZ 316 se používá ve stavu
dodání. Jednoduchým zředěním vodou je
GLEIT-µ TZ 316 maximálně cenově
výhodné a jednoduše zpracovatelné.
Prostřednictvím vynikajícího chladícího
účinku produkt dobře odnímá teplo vzniklé
přetvářením.

 vynikající mazací schopnost
při tváření plechů všeho
druhu, také karoserií

Okruhy použití
GLEIT-µ TZ 316 je světle zbarvené
mazivo neobsahující minerální olej, které
se především osvědčilo jako prostředek
pro těžké tvářecí procesy tažením u ocelí,
ušlechtilých ocelí a hliníku. Pro barevné
kovy je vhodné jen omezeně.

 usnadňuje tečení materiálu
při tažení
 mnohonásobné snížení
tvorby rýh a příděrů na
nářadí i taženém dílu
 zbytky po tažení jsou lehce
odstranitelné
 nenapadá dýchací cesty a
dobře se snáší s pokožkou
 lehce odstranitelné, žádný
minerální olej – biologicky
odbouratelné
 dobrá antikorozní ochrana
pro meziskladování

Příklady použití
 protlačování kovů
 ohýbání, obrubování a další
tváření profilů
 tažení krytů, skříní, nádob
a podobných forem
s vysokými požadavky
na konstantní mazací
podmínky

Nacházel, s.r.o.

•

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
http://www.wessely.co.at
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Použití
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Poznámky pro použití

GLEIT-µ TZ 316 se používá ve stavu
dodání. Jeho tekutá konzistence je
vhodná pro jednoduché nanášení
pomocí štětce, válečkem nebo
automatickými stříkacími zařízeními.
Integrovanou antikorozní ochranou je
možné bezproblematické
meziskladování vytvořených dílů.



Po odebrání maziva z nádoby tuto
nádobu vždy pečlivě uzavřít.



Nemíchat s mazivy na jiném
základě, snižujete tím výkon



Chránit před mrazem

Čištění
Zbytky GLEIT-µ TZ 316 je možné
odstraňovat běžnými průmyslovými
čistícími metodami.

Další nabízená maziva pro tváření:
GLEIT-µ TZ 315M – vodou ředitelná pigmentovaná pasta na základě rostlinných
GLEIT-µ TZ 317 -

a živočišných tuků
syntetický olej pro tažení

Prosím vyžádejte si informace o produktech.

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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