Speciality FUCHS

SPREJE

Speciality pro optimální čištění,
antikorozní ochranu a mazání

Čisté, jednoduché a hospodárné použití díky úspornému nanášení:
RENOCLEAN E
Čistící prostředek
za studena

ANTICORIT DFG
Uvolňovač rzi

RENAX
Kluzné mazivo

DUOTAC
Plastické mazivo

DUOTAC CP 300
Přilnavé mazivo

Speciální mazání

Speciální přilnavé
mazání

Řetězy, ozubené tyče,
ozubené věnce a převody, například u vysokozdvižných vozíků,
stavebních a zemědělských strojů

Řetězy, šroubové spoje, otevřené ozubené
převody, drátěná lana,
kluzná vedení

Použití
Uvolňování rzi

Čištění

Speciální mazání

Oblasti použití
Motory, převodovky,
stroje, zařízení atd.

Průmyslové, stavební a Průmysl, auta, domáczemědělské stroje,
nost, hobby,
auta, motocykly, doideální montážní sprej
mácnost, hobby

Přednosti
•

intenzivní, rychlé a
jednoduché čištění

•

•

•
•

optimální účinky
uvolňování rzi u zatuhlých šroubů, matic, těžko pohyblivých závěsů
zmírnění tření a
opotřebení díky sulfidu molybdeničitému
odpuzuje vodu
optimální vzlínavost

•
•
•
•
•
•

velmi zmírňuje tření
a opotřebení
dlouhodobé mazání
dobrá přilnavost
tlumí hluk
tepelná odolnost
syntetické plastické
mazivo

•
•
•
•
•
•

bez obsahu bitumenů
s obsahem grafitu
vysoká mechanická
zatížitelnost
vynikající přilnavost
odolnost vůči horké
a slané vodě
suchý a na ohyb
pevný mazací film

•
•
•
•
•

bez obsahu bitumenů
s obsahem grafitu
vysoká mechanická
zatížitelnost
vynikající přilnavost
mazací film tukovitého charakteru

Výrobky FUCHS ve spreji - řešení problémů pro všechny oblasti použití.
RENOGEL 7
Plastické mazivo
pro potravinářství

PLANTO
Multispray

ANTICORIT 5 F
Ochrana proti rzi

ANTICORIT
BW 366
Nástřikový vosk

ANTICORIT OHK
Multispray

Antikorozní
ochrana

Sprej na kontakty
Univerzální sprej

Použití
Speciální mazání
v potravinářství

Ekologické mazání

Antikorozní
ochrana

Oblasti použití
Stroje a zařízení v
potravinářském průmyslu (například balící
a plnící stroje)

Stavební a zemědělské Průmyslové, stavební a Průmyslové, stavební a
stroje, domácnost,
zemědělské stroje,
zemědělské stroje,
zahrada, hobby
motocykly, jízdní kola,
auta, motocykly, hobby
domácnost, hobby

Průmyslové, stavební a
zemědělské stroje,
auta, motocykly, domácnost, hobby

Přednosti
•
•
•
•

vynikající mazací
vlastnosti
uvolnění USDA-H1
uvolnění KTW
neutrální vůně a
chuť

•
•
•
•
•

Třída látek ohrožujících vodu = 0
vysoké mazací
účinky
velmi dobrá ochrana proti opotřebení
optimální antikorozní ochrana
rychlá biologická
odbouratelnost

•

•
•
•

velmi dobrá antikorozní ochrana při
vnitřním skladování
dobré mazací
vlastnosti
snadná odstranitelnost
odpuzování vody

•
•
•

extrémně odolný
voskovitý film
optimální dlouhodobá konzervace
ochranný elastický
film bez pórů

•
•
•

•
•
•

„Multi-funkční“
perfektně odpuzuje
nečistoty a vlhkost
umožňuje okamžitý
kontakt elektrických
zásuvných spojů
spolehlivě chrání
před korozí
uvolňuje zatuhlé
díly a šrouby
snižuje opotřebení

Výrobky FUCHS - hodnota navíc:
Lepší výkon, lepší servis pro Vás !
Společný vývoj produktů:

Naši zákazníci stále častěji požadují speciální řešení
problémů.
Oslovte nás: Společně s Vámi vyvineme odpovídající
řešení pro Vás - odpovídající Vašim požadavkům a
použití.

Poradenství pro použití

Naši techničtí pracovníci Vám rádi poskytnou podrobné informace o tom, který produkt je optimálním řešením pro Vaše použití. Mohou být provedeny rozbory
hospodárnosti, odvozeny optimalizující návrhy a vypracovány individuální mazací plány.

Nabízíme výrobky z těchto oblastí
• antikorozní prostředky ANTICORIT
• řezné kapaliny ECOCOOL a ECOCUT
• maziva pro tváření kovů RENOFORM
• průmyslové čistící prostředky RENOCLEAN
• ekologická maziva PLANTO
• průmyslové oleje RENOLIN
• plastická maziva RENOLIT
• maziva pro mobilní techniku TITAN
• maziva pro motocykly SILKOLENE
• kalící oleje THERMISOL
• separační prostředky RENOCAST

Vyžádejte si již nyní individuální poradenství !

• další speciální maziva

Náš technický zástupce Vám rád vysvětlí, co vše pro
Vás můžeme vykonat - nejen co se týče produktů, ale
i z hlediska servisu.

Nabízíme i technické služby a poradenství

Maziva FUCHS. Zodpovídáme za budoucnost.

