
Informace o výrobku

GLEIT-µ® RZ 730
Rychločistidlo na kovy

Popis výrobku
GLEIT-µ 730 je rychle působící čisticí prostředek
na kovové povrchy se silnou čisticí schopností. 
Vysoká čisticí schopnost od olejů, tuků, zbytků 
lepidel a běžné špíny současně s krátkou dobou 
schnutí je založena na speciálně vybrané 
kombinaci rozpouštědel. 

Oblasti použití
Nasazení GLEIT-µ RZ 730  lze doporučit všude 
tam, kde je požadována, či předepsána 
absolutní čistota kovových povrchů od olejů a 
tuků. 
Obsluha, údržba, opravy a montáž jsou hlavními 
oblastmi nasazení (například: brzdová obložení, 
čepy a válce, vzduchové a olejové filtry, hřídele, 
ložiska, ozubená kola, kluzné dráhy, šrouby, ...). 
Zvláště se GLEIT-µ RZ 730 osvědčilo k docílení 
čistoty povrchů od olejů a tuků v návaznosti na 
další ošetření mazacími pastami, plastickými 
mazivy, kluznými laky nebo také na zajištění 
šroubů (lepením, a pod.), kde je nutná absolutní 
čistota povrchu. GLEIT-µ RZ 730 je také možné 
použít jako chladící médium při vrtání a řezání 
závitů do nerezavějících ocelí.

Příklady nasazení
čištění a odmašťování:
● všeobecné čištění kovových 

součástí
● údržba
● autoservisy
● nářadí
● čištění povrchů
● odstraňování lepidel
● údržbářské dílny
● čištění ložisek
● čištění součástí před lakováním

Rychločistidlo 
na kovy 
 má extrémně rychlou 

a vysokou čisticí schopnost
 odstraňuje s povrchu kovů 

tuk, olej, zbytky lepidla a 
špínu

 usnadňuje obsluhu, montáž, 
opravy a údržbu

 neobsahuje jedovaté 
a žíravé substance

 jednoduchá aplikace
 je vhodné především k 

čištění kovových povrchů 
pro následnou aplikaci 
mazacích prostředků, 
kluzných laků, zajištění 
šroubů a jim podobných 
součástí

 neobsahuje žádné 
CKW/FCKW (chlorované 
a fluorované uhlovodíky)

GLEIT -µ® speciální maziva
a potahování

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

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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Aplikace
GLEIT µ RZ 730 se na čištěné povrchy 
nanáší nezředěné (štětcem, stříkáním, 
máčením). Po krátkém působení (u volného
zboží ca po 10 min.) otřít čistým hadříkem. 
Podle způsobu použití může být cíleným 
naprogramováním opláchnuta nečistota 
přímo. Tímto může odpadnout následné 
použití hadříku. 

Účinnost spreje je mnohem rychlejší. 

Poznámky k aplikaci
● dbejte pokynů v bezpečnostním listě
● předem odzoušejte odolnost textilních 

barev a citlivých (plastových, či 
lakovaných) povrchů

● používejte doporučené pracovní 
ochranné pomůcky

● u silně znečištěných součástí buďto 
prodlužte čas působení nebo operci 
opakujte

● při práci dbejte dostatečného větrání

Technické údaje

Vlastnosti zkušební metoda hodnota/stav jednotka

vzhled vizuálně čirá transparentní kapalina

základ kombinace rozpouštědel

hustota DIN 51757 ca. 0,705 g/cm3

bod vzplanutí pro volné zboží -17 °C

zápalná teplota pro volné zboří 280 °C

skladovatelnost 36 měsíců v uzavřeném obalu

dodávané balení 500 ml sprej  (karton 12 kusů)
5 l kanystr

RZ7302
RZ73011

poznámky pro nebezpečí Sprej - F+ - extrémně hořlavé
dbejte údajů v bezpečnostním listě

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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