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REMS Spezial

REMS Sanitol

Gängolja

Gängolja

Tysk kvalitetsprodukt

Tysk kvalitetsprodukt

W 1.303 7808-649 DW-0201AS2032

Höglegerad gängolja på mineraloljebas.  
För alla material.
För dricksvattenledningar måste landsspecifika  
föreskrifter beaktas! Mineraloljebaserade gängoljor  
tillåts inte för dricksvattenledningar i AUT, CHE, DEU, 
DNK, FRA.

REMS Spezial –höglegerad gängolja på  
mineraloljebas, kan tvättas bort med vatten.  
Speciellt hög smörj- och kyleffekt.
Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt.  
Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg  
och maskiner.

Kan tvättas bort med vatten, godkänd av expert.

Passar även utmärkt som kylsmörjmedel för sågning av metaller.

REMS Spezial Spray utan CFC, därför ofarlig för ozonskiktet.

REMS Spezial Sprayflaska utan drivmedel. Kan fyllas på.

Syntetisk gängolja utan mineralolja. Speciellt för  
dricksvattenledningar. För alla material.

REMS Sanitol – fri från mineralolja, utan etanol.  
Helt och hållet vattenlöslig.  
Speciellt hög smörj- och kyleffekt.
Speciellt utvecklat för dricksvattenledningar men även universellt lämpligt  
för gängskärning. Speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning  
och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner. 

Helt och hållet vattenlöslig. Fri från mineralolja, utan etanol. Därför förekommer 
ingen påverkan av dricksvattnet  
i efterhand avseende utseende, lukt eller smak. 

Rödfärgat för urtvättningskontroll. Utmärkt korrosionsskydd. 

Viskositet vid –10°C: ≤ 250 mPa s (cP). Pumpförmåga upp till –28°C.

Passar även utmärkt som kylsmörjmedel för sågning av metaller.

REMS Sanitol spray utan CFC, därför ofarlig för ozonskiktet.

REMS Spezial sprutflaska utan drivmedel. Kan fyllas på. 

Leveransens omfattning
REMS Spezial. Höglegerad gängolja på mineraloljebas.
Beteckning Behållare Art. nr
REMS Spezial 5 l dunk 140100 R

10 l dunk 140101 R
50 l fat 140103 R
600 ml spray 140105 R
500 ml pumpflaska 140106 R

Leveransens omfattning
REMS Sanitol. Syntetisk, mineraloljefri gängolja speciellt  
för dricksvattenledningar och för universell användning.
Beteckning Behållare Art. nr
REMS Sanitol 5 l dunk 140110 R

50 l fat 140113 R
600 ml spray 140115 R
500 ml pumpflaska 140116 R


