
Informace o výrobku

GLEIT -µ® SF 690

řezný olej pro nejvyšší zatížení

Popis výrobku
GLEIT-µ SF 690 je řezný olej postavený 
na bázi ropného oleje vybaveného pro 
optimalizaci řezných procesů 
vysokovýkonnými tuhými mazivy.

Součásti použitých látek neobsahují chlor, 
nejsou reaktivní a ani neobsahují žádné 
nechtěné součásti jako nitridy, těžké kovy 
nebo síru.

Vynikajícího mazacího a řezného výkonu 
bylo dosaženo prostřednictvím obsahu 
synergeticky působících látek ve spojení 
s ropným olejem.

Okruhy použití
GLEIT-µ SF 690 je určeno pro všechny 
těžké až nejtěžší řezné procesy. 
Pro opracování surovin jako jsou ocele 
zpracovávané za studena, cementované, 
zušlechtěné a nitridované ocele, 
nekorodující feritické, austenitické a 
martenziticky tvrzené ocele, teplotně 
odolné ocele, slitiny niklu, kobaltu a titanu. 
Jeho použití je také možné u barevných 
kovů, kde nezpůsobuje skvrny, nebo jako 
vysokovýkonný olej pro ražení, stíhání, 
děrování a pod.

Příklady použití
 řezání závitů
 ražení, děrování, vysekávání
 frézování a vrtání (i hluboké)
 lisování, protahování 

Vlastnosti výrobku

 zvyšuje životnost nářadí a 
tím produktivitu

 velmi vhodný pro třískové a 
jim blízké obráběcí pochody

 velmi vhodný pro ocele a 
zvláštní, především těžce 
obrobitelné, materiály

 žádné barevné změny u 
barevných kovů

 redukuje nápalky na noži

 dává vysokou jakost 
povrchu

 obráběcí olej bez obsahu 
chlóru

 nepodléhá vyznačení

 má neutrální zápach a dobře
se snáší s pokožkou

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 690 je jako otevřené zboží 
dodáváno ve vysoké viskozitě. 
Nanášení se provádí pomocí štětce, 
kapací maznicí nebo automatickými 
olejovými tryskami. Produkt se používá
ve stavu dodání v nezředěném stavu. 

Poznámky pro použití

 vodou neředitelný produkt

 GLEIT-µ SF 690 na opracovávané 
díly nanášet v dostatečném 
množství (s přebytkem).

Poznámka:
na přání Vám můžeme připravit produkt i o jiné viskozitě.

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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