REMS Spezial

Środek do gwintowania

Wysoko uszlachetniony środek na bazie olejów
mineralnych. Do wszystkich materiałów.
Do instalacji wody pitnej przestrzegać przepisów
krajowych! Środki do gwintowania na bazie olejów
mineralnych są np. w AUT, CHE, DEU, DNK, FRA
do instalacji wody pitnej niedozwolone.
REMS Spezial – wysoko uszlachetniony środek na
bazie olejów mineralnych, wymywalny przez wodę.
Szczególnie dobre własności chłodzące i smarujące.
Wyprodukowany specjalnie do nacinania gwintów. Ma szczególnie dobre własności smarujące i chłodzące. Niezbędny w celu uzyskania czystych gwintów
i długiej żywotności noży gwintujących, narzędzi i maszyn.
Wymywalny przez wodę, wypróbowany przez ekspertów.
Znakomity również jako środek chłodzący przy cięciu metali.
REMS Spezial Spray nie zawiera freonu, jest więc nieszkodliwy dla warstwy
ozonowej.
REMS Spezial butelki ze spryskiwaczem nie zawierają środka aerozolowego.
Do ponownego napełniania.

Zakres dostawy
REMS Spezial. Wysoko uszlachetniony środek do gwintowania na bazie olejów
mineralnych.
Wyszczególnienie
Pojemność
Nr art.
REMS Spezial
5 l Kanister
140100 R
600 ml Spray
140105 R
500 ml Butelka
140106 R

REMS Sanitol

Niemiecka jakość

Środek do gwintowania

Syntetyczny nie zawierający oleju mineralnego środek.
Specjalny do instalacji wody pitnej. Do wszystkich
materiałów.
REMS Sanitol – Nie zawiera oleju mineralnego,
nie zawiera etanolu. Rozpuszczalny w wodzie.
Wyjątkowe własności chłodzące i smarujące.
Specjalnie opracowany dla instalacji do wody pitnej, jednakże również nadający
się doskonale do ogólnego nacinania gwintów. Ma szczególnie dobre własności
smarujące i chłodzące. Niezbędny w celu uzyskania czystych gwintów i długiej
żywotności noży gwintujących, narzędzi i maszyn.
Całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Nie zawiera oleju mineralnego, nie zawiera
etanolu. Dlatego nie ma negatywnego działania na wygląd, zapach i smak
wody pitnej.
W celu sprawdzenia wypłukania barwiony na czerwono. Doskonale antykorozyjny.
Lepkość przy –10°C: ≤ 250 mPa s (cP). Pompowalny do –28°C.
Znakomity również jako środek chłodzący przy cięciu metali.
REMS Sanitol Spray nie zawiera freonu, jest więc nieszkodliwy dla warstwy
ozonowej.
REMS Sanitol butelki ze spryskiwaczem nie zawierają środka aerozolowego.
Do ponownego napełniania.

Niemiecka jakość

Zakres dostawy
REMS Sanitol. Syntetyczny, bez oleju mineralnego, uniwersalnego zastosowania
środek do gwintowania, specjalny do instalacji wody pitnej.
Wyszczególnienie
Pojemność
Nr art.
REMS Sanitol
5 l Kanister
140110 R
600 ml Spray
140115 R
500 ml Butelka
140116 R
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