
Informace o výrobku

GLEIT -µ® SF 675

Olej na řetězy pro vysoké teploty

Popis výrobku

GLEIT-µ SF 675 je postaven na základě 
plně syntetického s vodou nemísitelného 
oleje. Prostřednictvím odolnosti vysokým 
teplotám je GLEIT-µ SF 675 velmi vhodné 
pro mazání až do teploty 260°C. Vhodnou 
aditivací bylo dosaženo vynikajících 
mazacích účinků ve vztahu k opotřebení. 
GLEIT-µ SF 675 se při vysokých teplotách
téměř bezezbytku odpaří přičemž zbylá EP
aditiva s jistotou převezmou nouzové 
mazání, čímž je zajištěna mazací 
schopnost s minimálním sklonem 
k pískání a hluku.

Oblasti použití
GLEIT-µ SF 675 je vhodné k mazání 
ocelových řetězů všech konstrukcí 
v oblasti vysokých teplot např. v pecích a 
sušárnách kovozpracujícího, sklářského, 
dřevozpracujícího, papírenského a 
průmyslu stavebních hmot. Pro napínací, 
sušící a fixační stroje v textilním průmyslu.
GLEIT-µ SF 675 je rovněž vhodné pro 
kluzná ložiska, klouby,kluzné dráhy, 
posuvné rošty, převodovky a jiné pohyblivé
mechanismy, které jsou vystaveny 
vysokým teplotám.

Příklady použití
 mechanismy pracující v oblasti 

vysokých teplot až do 260°C
 ocelové řetězy všeho druhu
 kluzná a kloubová ložiska
 kluzné dráhy
 teplotně namáhané převodovky

Vlastnosti

 vypařuje se velmi pomalu

 nezpryskyřičňuje

 umožňuje dlouhé intervaly 
mazání

 chrání řetězy před 
nežádoucím opotřebením 
v širokém okruhu teplotního
nasazení

 tlumí hluky

 zabraňuje skřípání a kouření 
řetězů i těch nejmenších 
rozměrů 

 obsahuje EP, antikorozní a 
antioxidační aditiva

 pomáhá šetřit energii 
= hospodárný provoz

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

 
 
 

Nacházel, s.r.o. • Průmyslová 11/1472 • 102 19  Praha 10 - Hostivař • tel.: 222 351 140 • fax: 222 351 149 
e-mail: maziva@nachazel.cz • http://www.nachazel.cz 



   Informace o výrobku  GLEIT -µ®  SF 675                                      28. 12. 2008

Použití

 GLEIT-µ SF 675 je k dispozici jako 
otevřené zboží. Aplikaci na řetěz lze 
provádět ručně štětcem nebo za 
pomoci automatických dávkovacích 
systémů: stříkáním, kapací maznicí, 
kartáčovými koly, ... Před aplikací řetěz
očistit. Nanášet jen z jedné strany 
řetězu a pro mazání a současné pro 
čištění čepů a pouzder nechat působit 
vlastní kapilární schopnost oleje.

Poznámky pro použití

 nemíchat s oleji na jiném základě. 
Vzniklý zákal nemusí být vždy na 
závadu

 řetězy, resp. mazané součásti, před 
mazáním pokud možno co nejlépe 
očistit

 Odkapává-li olej ze řetězu je to 
známka jeho přemazání. Dochází tak 
ke zvýšení spotřeby oleje, a tím i k 
vyšších nákladů na mazání.

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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