
Informace o výrobku

GLEIT -µ® HP 515

Bílá pasta pro tváření za studena

Popis výrobku

GLEIT-µ HP 515 je homogenní, dobře 
roztíratelná, světle zbarvená pasta 
s vysokým podílem synergeticky 
působících bílých tuhých maziv. 
Je postavena na bázi speciálně k tomuto 
účelu vybraného minerálního oleje. 
Extrémní odolnost tlaku a vysoký 
oddělovací účinek přináší dobré výsledky 
při tvářecích procesech za studena také i 
tam, kde již oleje nebo tuky jsou 
nedostačující. Vysoký výkon GLEIT-µ 
HP 515 je v široké míře nezávislý na 
kvalitě zpracovávaného materiálu.

Okruhy použití
GLEIT-µ HP 515 se používá při tvářecích 
procesech za studena, kde již není 
spokojenost s obvyklými mazivy. 
S GLEIT-µ HP 515 mohou být vyřešeny 
problémy, jak s druhem a kvalitou 
zpracovávaného materiálu, tak i splněny 
extrémní požadavky (např. velmi silné 
plechy). Obory použití jsou především při 
vysekávání, tažení, ohýbání, tlakové 
tažení, válcování a tváření profilů. 
Upozornění: s dílů, které budou po tváření 
dále povrchově upravovány galvanováním
nebo lakovány, musí být GLEIT-µ HP 515 
dobře odstraněno vhodnými 
odmašťovadly.

Příklady použití
 ražení, vysekává, lisování, řezání 

závitů
 ohýbání, válcování a obrubování 
 redukování, profilové válcování

Vlastnosti výrobku

 světlá barva a tím čisté při 
práci i použití

 vysoká tlaková odolnost a 
tím dobrá oddělovací 
schopnost

 konstantní, nízké hodnoty 
tření

 dobrá antikorozní ochrana a
vysoká odolnost vodě

 vhodná pro rozdílné 
materiály jako jsou 
austenitické a feritické 
ocele, měď, hliník, zinek a 
jejich slitiny

 zabraňuje přenášení 
materiálu na nástroj 
(návarky) a snižuje 
opotřebení svým vysokým 
mazacím účinkem

 nepodléhá označení

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 HP 515 je možné nanášet 
běžnými ručními i automatickými 
mazacími přístroji, tak jako i pomocí 
tuhého štětce nebo chloupky 
nepouštějícím hadrem na nářadí nebo 
na materiál. Používá se ve stavu 
dodání, tzn. nezředěné. Jemnějšího 
nastavení mazacího účinku, avšak 
současně i jeho snížení, je možné 
dosáhnout zředěním vhodným 
minerálním olejem. Díly je možné čistit 
všemi dostupnými odmašťovacími 
prostředky.

Poznámky pro použití

 mazané součásti pokud možno co 
nejdůkladněji očistit

 nemíchat s mazivy na jiném 
základě

 nádoby po použití vždy dobře 
uzavřít

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.

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,    www.nachazel.cz


