MAZÁNÍ
PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

Remaolej T
Speciální syntetický řezný, tvářecí a obráběcí olej s
mimořádně vysokou odolností. Vytváří na povrchu vysoce
kluzný a odolný film. Je určený pro extrémní zatížení jako je
obrábění kovů, včetně nerezi, tváření za studena a ohýbání.
Šetří nástroje a zabraňuje oxidaci a zapékání.

POUŽITÍ
REMAOLEJ T je vhodný pro snadné a přesné obrábění materiálů, kde umožňuje vyšší řeznou rychlost,
působí jako ochrana používaných nástrojů, prodlužuje trvanlivost břitů, působí antikorozivně na
obráběný materiál. Na povrchu třecích ploch vytváří okamžitě vysoce kluzný a pevný ochranný film s
velkou nosností (5000N).
TECHNICKÁ DATA
Vzhled

Kapalné

Barva

Červená

Zápach

Charakteristický

Teplota rozkladu

200 °C

Bod vzplanutí

> 210 °C

Hořlavost

Směs není hořlavá

Hustota (při 25 °C)

1 120 kg/m3

Rozpustnost

Ve vodě – nemísitelná
V tucích – neurčena

Viskozita (při 40 °C)

115 mm2/s

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr

RM0 214

25 l kanystr

RM0 214

Veškeré produkty společnosti REMACHEM a.s., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.remachem.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti REMACHEM a.s. jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného
výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout
veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé
aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti.
Společnost REMACHEM a.s. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.
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