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REMS Spezial

REMS Sanitol

Závitořezná látka

Závitořezná látka

Kvalitní německý výrobek

Kvalitní německý výrobek

Vysocelegovaná závitořezná látka na bázi minerálního 
oleje. Pro všechny materiály.
Pro rozvody pitné vody věnujte pozornost předpisům 
dané země! Závitořezné látky na bázi minerálního oleje 
nejsou např. v AUT, CHE, DEU, DNK, FRA přípustné pro 
rozvody pitné vody.

REMS Spezial – vysocelegovaná závitořezná  
látka na bázi minerálního oleje, smyvatelná vodou.  
Velmi vysoké mazací a chladicí účinky.
Vyvinutá speciálně pro řezání závitů. Proto má obzvláště vysoké mazací a chladící 
účinky. Bezpodmínečně nutná pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti 
závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.

Smývatelná vodou, expertně odzkoušená.

Výborně se hodí také jako olej na chlazení a mazání pil na kov.

REMS Spezial sprej bez freonů, nepoškozuje ozónovou vrstvu.

REMS Spezial mechanický rozprašovač bez pohonné látky. Plnitelný.

Syntetická, bezminerální závitořezná látka. Určená  
speciálně pro rozvody pitné vody. Pro všechny materiály.

REMS Sanitol – bez minerálního oleje, bez ethanolu.  
Zcela rozpustná ve vodě. Velmi vysoké mazací  
a chladící účinky.
Vyvinutá speciálně pro rozvody pitné vody, avšak také výborně způsobilá univer-
zálně k řezání závitů. Obzvláště vysoké mazací a chladící účinky. Bezpodmínečně 
nutná pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, 
nástrojů a strojů.

Zcela rozpustná ve vodě. Bez minerálního oleje, bez ethanolu. Proto nemá žádný 
negativní vliv na vzhled, zápach a chuť pitné vody. 

Kvůli smývací kontrole červeně zabarvená. Vynikající ochrana před korozí.

Viskozita při –10°C: ≤ 250 mPa s (cP). Lze jí čerpat do –28°C.

Výborně se hodí také jako látka na chlazení a mazání pil na kov.

REMS Sanitol sprej bez freonů, nepoškozuje ozónovou vrstvu.

REMS Sanitol mechanický rozprašovač bez pohonné látky. Plnitelný.

Rozsah dodávky
REMS Spezial. Vysocelegovaná závitořezná látka na bázi minerálního oleje.
Označení Balení Obj.č.
REMS Spezial 5 l kanystr 140100 R

10 l kanystr 140101 R
50 l sud 140103 R
600 ml sprej 140105 R
500 ml mech. rozprašovač 140106 R

Rozsah dodávky
REMS Sanitol. Syntetická, bezminerální závitořezná látka. Určená speciálně  
pro rozvody pitné vody i pro univerzální použití.
Označení Balení Obj.č.
REMS Sanitol 5 l kanystr 140110 R

50 l sud 140113 R
600 ml sprej 140115 R
500 ml mech. rozprašovač 140116 R DW-0201 AS2032 W1.303 7808-649


