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Madeni yağ bazında hazırlanmış yüksek alaşımlı diş 
açma yardımcı maddesi. Tüm maddeler için.
İçme suyu boruları hakkında ilgili ülkelerin yönetme-
liklerini dikkate alınız! Mineral yağ bazlı dişli kesme 
maddeleri örn. AUT, CHE, DEU, DNK, FRA gibi ülkelerdeki 
içme suyu borularında kullanılmak üzere uygun değildir.

REMS Spezial – Madeni yağ bazında hazırlanmış  
yüksek alaşımlı, su ile çözülerek temizlenebilir  
nitelikte, diş açma yardımcı maddesi. Çok yüksek 
derecede yağlama ve soğutma etkisine sahiptir.
Özellikle diş açma işleri için geliştirilmiştir. Çok yüksek derecede yağlama ve 
soğutma etkisine sahiptir. Diş açma aletlerinin ve pafta makineleri ile diş açma 
kafalarının daha uzun ömürlü olmaları ve temiz dişlerin elde edilmeleri için  
mutlak surette gereklidir. 

Su ile temizlenebilir olup, bilirkişilerce test edilmiştir. Aynı zamanda metal  
kesme işlerinde yağlama ve soğutma maddesi olarak son derece uygundur.  
REMS Spezial-Sprey tipi kutuda FCKW maddesi bulunmadığından dolayı, ozon  
tabakasına zarar vermemektedir. REMS Spezial aynı zamanda itici madde  
bulunmayan püskürtme tipi şişede, tekrar doldurulabilir biçimde sunulmaktadır.

Terkibinde madeni yağ bulunmayan, sentetik diş açma 
işlevleri için yardımcı madde. Özellikle içme suyu  
boruları için geliştirilmiş olup. Tüm malzemelerde  
kullanılabilir.

REMS Sanitol – Mineral yağ içermez, etanol içermez. 
Suda tamamen çözülmektedir.  
Çok iyi yağlama ve soğutma özelliği bulunmaktadır.
Özellikle içme suyu boruları için geliştirilmiştir, ancak diş açmak için de üniversal 
olarak kullanıma son derece uygundur. Olağanüstü yağlama ve soğutma etkisi 
sağlanmaktadır. Diş açma aletlerinin ve pafta makineleri ile diş açma kafalarının 
daha uzun ömürlü olmaları ve temiz dişlerin elde edilmeleri için mutlak surette 
gereklidir. 

Tamamen suda çözülebilir özelliğe sahip. Mineral yağ içermez, etanol içermez.  
Bu nedenle içme suyu üzerinde görünüm, koku ve tat gibi herhangi bir olumsuz 
etkisi yoktur. 

Yıkanabilme kontrolü için kırmızı renkte boyanmıştır. Paslanmaya karşı çok iyi 
koruma özelliği.

Viskozite: –10°C’de: ≤ 250 mPa s (cP) viskozite rakamına sahiptir. –28°C’ye kadar 
pompalanabilir niteliğini korumaktadır. 

Aynı zamanda metal kesme işlerinde yağlama ve soğutma maddesi olarak son 
derece uygundur. 

REMS Sanitol-Sprey tipi kutuda FCKW maddesi bulunmadığından dolayı,  
ozon tabakasına zarar vermemektedir. 

REMS Sanitol aynı zamanda itici madde bulunmayan püskürtme tipi şişede,  
tekrar doldurulabilir biçimde sunulmaktadır.

Teslimat kapsamı
REMS Spezial. Madeni yağ bazında hazırlanmış yüksek alaşımlı,  
diş açma için soğutucu kaydırıcı yağ. 
Adlandırma Ambalaj türü Art.-No.
REMS Spezial 5 Lt. Bidon 140100 R

10 Lt. Bidon 140101 R
50 Lt. Varil 140103 R
600 ml Sprey-kutu 140105 R
500 ml Püskürtme-şişesi 140106 R

Teslimat kapsamı
REMS Sanitol. Sentetik bazda üretilmiş ve madeni yağ içermeyen ve özellikle 
içme suyu boruları üzerinde yapılan çalışmalar için geliştirilmiş ve tüm üniversal 
işler için de uygun, yüksek alaşımlı diş açma için soğutucu kaydırıcı yağ.
Adlandırma Ambalaj türü Art.-No.
REMS Sanitol 5 Lt. Bidon 140110 R

50 Lt. Varil 140113 R
600 ml Sprey-kutu 140115 R
500 ml Püskürtme-şişesi 140116 R DW-0201 AS2032 W1.303 7808-649


