
Informace o výrobku

GLEITL -µ® SF 680

silikonová mazací kapalina

Popis výrobku

GLEIT-µ SF 680 a 680L jsou transparentní 
mazací kapaliny, které jsou založeny na 
speciálně vybraném, teplotě a stárnutí 
odolném, silikonovém oleji. Pro dosažení lehčí
aplikace je GLEIT-µ SF 680(L) rozpuštěno 
v rozpouštědle. Tímto se GLEIT-µ SF 680(L) 
při nanesení chová jako tenké kapalné 
médium s velmi dobrými penetračními 
vlastnostmi. Po odpaření rozpouštědla se 
vytvoří teplotě i stárnutí odolávající tenký 
kluzný film vykazující vysokou  separační 
schopnost, dobré  impregnační vlastnosti a 
 dobrou mazací schopnost, který má i velmi 
dobrou snášenlivost s většinou umělých hmot.

Okruhy použití
GLEIT-µ SF 680 a SF 680L jsou nasazovány 
jako univerzální silikonové mazací kapaliny 
v domácnosti, průmyslu a řemeslech. Okruhy 
použití jsou všechna místa ve spojení 
s umělými hmotami a/nebo elastomery 
(gumou), kde je požadováno čisté a sotva 
viditelné mazivo.

Příklady použití
 kluzné páry z různých materiálů jako

plastů, elastomerů, apod., ne však 
párů kov/kov

 impregnace gumových profilů, 
shrnovacích dveří, střech, kapot

 ochrana proti vlhkosti u 
elektrického zapalování, zámků, 
koženého oblečení – zůstává vláčné,
netvrdne

 v tiskárnách proti ulpívání barev, 
vosků, lepidel, lpění papíru vlivem 
statické elektřiny, řezačky, vrtačky 
na papír – zmnohonásobení řezů

 separuje
 impregnuje
 maže

Vlastnosti výrobku

 čistá a sotva viditelná

 vysoce účinné impregnační, 
separační a ošetřující 
vlastnosti

 zamezuje zalepení, zamrznutí 
a křehnutí gumových profilů

 dobrá schopnost zatékat

 vhodné pro umělé hmoty a 
elastomery (gumu)

 odolná stárnutí – žádné 
tvrdnutí (pryskyřičnění)

 obsahuje životnímu prostředí 
šetrný pohonný plyn a ředidlo

 teplotně odolná do +200°C

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 SF 680 je dodáváno jako 
otevřené zboží i jako 400 ml sprej. Použití
spreje je ze všech způsobů 
nejjednodušší. 
GLEIT-µ SF 680 se jednoduše nanáší na 
součásti cíleným nastříkáním. Vlastnosti 
produktu můžeme plně využít až po 
odpaření ředidla. Přestože ředidlo použité
v GLEIT-µ SF 680 působí na materiál 
součásti jen krátce doporučujeme u 
umělých hmot a elastomerů odzkoušet 
snášenlivost s tímto ředidlem.

Poznámky pro použití

 před aplikací spreje dobře protřepat, 
volné zboží dobře promíchat

 Po aplikaci počkat určitý čas až do 
odpaření ředidla aby bylo možné plně 
využít vlastnosti produktu

 pokud po první aplikaci GLEIT-µ 
SF 680 nebylo dosaženo žádaného 
efektu doporučujeme operaci 
opakovat

 Věnujte pozornost možnosti 
nebezpečí uklouznutí v blízkém okolí 
používání GLEIT-µ SF 680 (plastové 
podlahy, linolea a pod.)

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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