
Informace o výrobku

GLEIT -µ® TZ 317

Mazivo pro hluboké tažení

Popis výrobku
GLEIT-µ TZ 317 je plně syntetický, 
s vodou nemísitelný olej pro tažení 
s vynikajícím tažným výkonem pro 
beztřískové tvářecí procesy u plechů a pro
tažení hliníkových drátů při hrubém 
a středním tažení. 

GLEIT-µ TZ 317 je slučitelné s mnoha 
systémy katoforézních laků. 
Na součástech, které jsou po tažení 
teplotně zpracovávány (temperovány), 
nezanechává GLEIT-µ TZ 317 žádné 
zkoksovatělé zbytky a je tak umožněno 
následné svařování nebo letování bez 
odmašťování. 

Okruhy použití
jsou u GLEIT-µ TZ 317 při beztřískovém 
tváření železných i barevných kovů a 
hliníku.
GLEIT-µ TZ 317 bylo speciálně vyvinuto 
pro tažení dílů karosérií a tažení 
hliníkových drátů.

Příklady použití

 díly karosérií
 ohýbání, obrubování a další 

tváření profilů
 tažení hliníku, alpaky, 

barevných kovů, 
pozinkovaných plechů, …

 hrubé a střední tažení 
hliníkových drátů

Vlastnosti
 vynikající mazací schopnost

při tváření plechů všeho 
druhu, také karoserií

 usnadňuje tečení materiálu 
při tažení

 vhodný pro barevné kovy

 zbytky po tažení jsou lehce 
odstranitelné

 nezanechává zbytky po 
termickém zatížení

 kompatibilní s mnoha 
systémy katoforézních laků

 tažení drátů z hliníku a jeho 
slitin

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
GLEIT-µ TZ 317 se používá ve stavu 
dodání a nanáší se běžnými 
technologiemi (manuálně, automaticky 
válečky nebo stříkáním). 

Poznámky pro použití
 Po odebrání maziva z nádoby tuto 

nádobu vždy pečlivě uzavřít. 

 Nemíchat s mazivy na jiném 
základě, snižujete tím výkon

 Skladovat při teplotě +20°C

Čištění
Zbytky GLEIT-µ TZ 317 jsou po tváření
lehce odstranitelné vodou ředitelnými 
alkalickými čistidly.

Další nabízená maziva pro tváření:

GLEIT-µ TZ 315M – vodou ředitelná pigmentovaná pasta na základě rostlinných
 a živočišných tuků
GLEIT-µ TZ 316 - vodou ředitelná pasta na syntetickém základě

        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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