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REMS Spezial

REMS Sanitol

Menetvágó-kenőanyag

Menetvágó-kenőanyag

Német minőségi termék

Német minőségi termék

Erősen ötvözött, ásványolaj alapú menet-kenőanyag. 
Mindenfajta anyaghoz.
Az ivóvíz vezetékekre vonatkozó, országspecifikus  
előí rások figyelembe vétele kötelező! Az ásványolaj  
bázisú menetvágóolaj pl. Ausztriában, Svájcban,  
Németországban, Dániában, Franciaországban nem 
használhatók fel ivóvízvezetékhez.

REMS Spezial – erősen ötvözött, ásványolaj  
alapú menetkenő anyag, vízzel kimosható.  
Különösen magas kenő- és hűtőhatás.
Speciálisan menetvágásra fejlesztették Ezért különösen magas kenési- és a  
hűtőhatással rendelkezik. A menetek tisztasága és a vágóbetétek, szerszámok,  
és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükséges.

Vízzel kimosható, szakértő által bevizsgált.

Fémek fűrészelésénél hűtő-kenőanyagként is kiválóan alkalmas.

A REMS Spezial spray nem tartalmaz FCKW-t, ezért az ózonra ártalmatlan.

REMS Spezial szórópalack hajtógáz nélkül. Utántölthető.

Szintétikus, ásványolajmentes menetkenőanyag.  
Speiálisan ívóvíz vezetékek számára. Mindenfajta  
anyaghoz.

REMS Sanitol – ásványolaj és etanol nélkül.  
Tökéletesen vízoldható.  
Különösen magas kenő- és hűtőhatás.
Speciálisan ivóvízvezetékekhez kifejlesztve. Ezért nem csak ivóvíz vezetékekhez, 
hanem univerzáli menetvágáshoz is kiválóan alkalmas. Különösen magas  
kenő- és hűtőhatás. A tiszta menetekhez és a hosszabb vágókés-, szerszám-,  
és gép- élettartam érdekében feltétlkenül szükséges. 

Vízben tökletesen oldódik. Ásványolaj és etanol nélkül. Ezért a termékek nem  
befolyásolják hátrányosan az ivóvíz minőségét a kinézet, a szag vagy az íz  
tekintetében. 

A kimosás ellenőrzéshez pirosra színezve. Kiváló korrózióvédő hatás. 

Viszkozitási –10°C-nál: ≤ 250 mPa s (cP). Szivattyúzhatóság: –28°C-ig.

Fűrészeléshez hűtő-kenőanyagként is kiválóan alklamas.

A REMS Sanitol Spray nem tartalmaz FCKW-t, ezért ózonkimélő. 

REMS Sanitol szórópalack hajtógáz nélkül. Utántölthető.

Szállítási terjedelem
REMS Spezial. Erősen ötvözött ásványolaj alapú menetkenőanyag.
Megnevezés Kiszerelés Cikk-sz.
REMS Spezial 5 l Kanna 140100 R

10 l Kanna 140101 R
50 l Hordó 140103 R
600 ml Spray 140105 R
500 ml Porlasztótartály 140106 R

Szállítási terjedelem
REMS Sanitol. Szintétikus, ásványolaj mentes menetkenő anyag, speciálisan  
ivóvíz vezetékekhez, és univerzális használatra kifejlesztve. 
Megnevezés Kiszerelés Cikk-sz.
REMS Sanitol 5 l Kanna 140110 R

50 l Hordó 140113 R
600 ml Spray 140115 R
500 ml Porlasztótatrály 140116 R DW-0201 AS2032 W1.303 7808-649


