Firma TRANSCORN Sp. z o.o. to od lat uznany przez klientów ekspert w sprzedaży materiałów
eksploatacyjnych do EDM, WEDM, przebijarek i maszyn ostrzących.
Ponieważ branża przetwórstwa tworzyw sztucznych jest prężnie rozwijającym się działem gospodarki
postanowiliśmy wzbogacić nasz asortyment o środki chemiczne do wtryskarek. Spośród szerokiej oferty
środków chemicznych wybraliśmy dla Państwa najpewniejsze rozwiązanie - środki chemiczne firmy Buchem
Chemie + Technik
Produkowane w regionie Północnej Westfalii – Nadrenii to produkt najwyższej jakości zaprojektowany
z wysokiej jakości komponentów i w porozumieniu z producentami wtryskarek.
Środki chemiczne firmy Buchem Chemie + Technik są chętnie wybierane przez uznanych producentów
tworzyw sztucznych na całym świecie. Mamy nadzieję, że spełnią również Państwa wymagania.
Produkty firmy Buchem Chemie + Technik to niezawodne środki:
• antyadhezyjne,
• czyszczące i konserwujące,
• smarujące,
Gwarantują szybką aplikację oraz wysoką, niezmienną jakość. Produkowane z myślą o wysokim komforcie
użytkownika nie zawierają freonów oraz chlorowanych węglowodorów.
Życzymy udanej lektury i zapraszamy do kontaktu!
Firma TRANSCORN Sp. z o.o.

wyróżnienie dla środka
do czyszczenia układów plastyfikujących
INTERKOR VP1026
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www.transcorn.pl

zamówienia: tel. 89 527 43 63
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OCZYSZCZANIE

SOLVO SPRAY

BUTOL

SOLVO SPRAY bardzo silny preparat do czyszczenia
i odtłuszczania form, narzędzi, powierzchni metalowych

BUTOL to doskonały preparat smarujący, odrdzewiający, osuszający, zabezpieczający przed wilgocią, czyszczący i antykorozyjny. Do zastosowań w mechanice
precyzyjnej i mikroskopijnej, elektronice, elektrotechnice, technice wtryskowej tworzyw sztucznych, technice odlewania ciśnieniowego, przetwórstwie aluminium,
produkcji narzędzi, drążeniu wgłębnym i drutowym.

SOLVO SPRAY skutecznie rozpuszcza smary, oleje,
smołę, żywice, filtry ochronne, pozostałości rozdzielaczy.
SOLVO SPRAY nie jest agresywny dla większości stosowanych lakierów. Dlatego też może być stosowany
do usuwania plam ze smoły z lakierów samochodowych.
Przed zastosowaniem na tworzywach sztucznych lub
lakierach należy sprawdzić czy nie reaguje z daną powierzchnią.
SOLVO SPRAY nie zawiera freonów oraz chlorowanych
węglowodorów

BUTOL jest mieszanką olejów syntetycznych, mineralnych oraz rozpuszczalników. Posiada niezwykłe właściwości penetracyjne, samoczynnie wnika w mikropory
i mikropęknięcia, kanaliki oraz nakładki
BUTOL jest doskonałym odrdzewiaczem i trwale przenika w warstwy tlenków metali, korozji, smarów, pyłu
itp.;
BUTOL pozostawia niewidoczny, cienki ochronny film,
okresowo zabezpieczający przed korozją;
BUTOL aktywuje stare oleje i smary oraz czyści nie
wywierając wpływu na właściwości ślizgowe;
BUTOL nie zawiera freonów oraz chlorowanych węglowodorów

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
Idealny do bezdotykowego odtłuszczania powierzchni
polerowanych np. matryc form wtryskowych.
Po odparowaniu nie pozostawia żadnych śladów
4

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
Ochrona przed korozją
Usuwa zapieczony brud i stary tłuszcz

www.transcorn.pl

OCZYSZCZANIE

REINIGER SE

REINIGER SC

REINIGER SE został specjalnie zaprojektowany do
czyszczenia form wtryskowych z pozostałości tworzyw
sztucznych takich jak: stabilizatory, dodatki ogniotrwałe, antystatyki i spulchniacze. Powstawanie osadów przyspiesza wysoka temperatura oraz złe odpowietrzanie narzędzi.

REINIGER SC jest koncentratem wysoce skutecznych
rozpuszczalników, dzięki czemu doskonale usuwa osady
nagromadzone na narzędziach. Po naniesieniu preparatu na narzędzie wystarczy po chwili przetrzeć powierzchnię roboczą miękką szmatką.

REINIGER SE przeznaczony jest do stosowania na gorące formy. Dzięki czemu proces produkcyjny nie musi
być przerywany podczas czyszczenia formy wtryskowej. Po naniesieniu preparatu na narzędzie wystarczy po chwili przetrzeć powierzchnię roboczą miękką
szmatką.
REINIGER SE może być używany w temperaturze do 120
stopni. Pozwala to na usunięcie resztek z takich tworzyw jak: poliamidy, PVC, ABS, acetaty, akrylany, epoksydy, polistyreny, poliuretany, kauczuk, silikony, celuloza.
W celu usunięcia trudno rozpuszczalnych złogów poliacetalowych należy nanieść preparat na gorące narzędzie
a następnie przetrzeć odpowiednie wypraski wtryskowe.
Osady poliamidowe rozpuszczają się dobrze w temperaturze powyżej 70°C, osady POM w temperaturach
wyższych niż 80°C.
REINIGER SE doskonale sprawdza się w czyszczeniu
kanałów wentylacyjnych form wtryskowych.

REINIGER SC
octany celulozy,
cić uwagę, aby
rozpuszczalnika
produkcji.

łatwo usuwa polistyrol i kopolimery,
poliakrylany i poliwęglany. Należy zwrónie pozostawić na narzędziu resztek
przy ponownym rozpoczęciu procesu

Preparat REINIGER SC został specjalnie stworzony
do ręcznego czyszczenia rozłożonych i ostudzonych
narzędzi.
REINIGER SC nie rozpuszcza smarów mineralnych.
Przy częstym stosowaniu może dojść do odtłuszczenia
narzędzia. W przypadku narzędzi o ciasno pasowanych
suwakach i słupach należy sprawdzić czy konieczne
jest ponowne przesmarowanie.
REINIGER SC nie zawiera freonów oraz chlorowanych
węglowodorów
REINIGER SC jest łatwo zmywalny wodą.

W przypadku przetwórstwa takich tworzyw sztucznych
jak: polistyrol, kopolimery, octan celulozy, poliakrylany
oraz poliwęglany należy starannie usunąć resztki preparatu REINIGER SE ponieważ mogą rozpuszczać te
tworzywa sztuczne.
REINIGER SE nie zawiera freonów oraz chlorowanych
węglowodorów
REINIGER SE jest łatwo zmywalny wodą.

zamówienia: tel. 89 527 43 63
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OCZYSZCZANIE
Ocena skuteczności oczyszczania
formy wtryskowej z pozostałości
tworzyw sztucznych dla Reiniger
SE oraz Reiniger SC
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BP60 do usuwania rdzy
Środek kwasowy do czyszczenia i usuwania rdzy z powierzchni metalowych
BP60 to doskonały środek do usuwania wszelkiego rodzaju rdzy. Szczególnie
polecany do usuwania rdzy z płyt mocujących wtryskarek oraz pleców form
wtryskowych. W zależności od grubości warstwy rdzy działa natychmiastowo
lub po kilku minutach. Zalecany do usuwania z gniazd form wtryskowych zabrudzeń i przypaleń również po niepalnych dodatkach do tworzyw.
Zalety:
•e
 fektywne oczyszczanie płyt mocujących i form wtryskowych
• łagodny zapach
•m
 oże być rozcieńczony wodą w proporcji 1:10 w zależności od twardości
wody
• zmywalny wodą
• usuwa osady kamienia
• ulega biodegradacji
Sposób użycia:
1. Dla maksymalizacji efektu usuń stary olej i tłuszcz z płyt mocujących i formy za pomocą Solvo-Spray firmy Buchem
a następnie usuń rdzę za pomocą środka BP 60,
2. N
 anieś środek BP 60 na powierzchnię za pomocą
szmatki lub spryskiwacza i pozostaw na 1-10 minut,
3. Wytrzyj zabrudzenia za pomocą bawełnianej szmatki,
4. Przemyj powierzchnię wodą i osusz za pomocą sprężonego powietrza lub spryskaj środkiem Solvo-Spray,
który wypiera wodę,
5. P
 amiętaj aby po zakończeniu zastosować Antikor RS
w celu maksymalnego zabezpieczenia przed korozją.
Płyn jest dostępny: w pojemnikach 5 litrowych.
6

przed czyszczeniem

po czyszczeniu
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OCZYSZCZANIE

INTERKOR VP 1026
INTERKOR zaprojektowany do czyszczenia układów
plastyfikujących wtryskarek z rdzy oraz pozostałości
tworzyw.
INTERKOR jest płynnym inhibitorem korozji i zapobiega
powstawaniu rdzy. Dzięki zawartym w nim dodatkach
powodujących wzrost objętości, dokładnie wypełnia
całą przestrzeń jednostki, zapewniając ochronę antykorozyjną wszystkich powierzchni.
INTERKOR powoduje powstawanie piany, a tym samym wzrost ciśnienia będące wynikiem zmiany objętości w ograniczonej przestrzeni cylindra (wypełnionego
granulatem).
Ze względu na powyższe parametry INTERKOR sprawia, iż materiał szybko wypływa z dyszy lub otwartych
gorących kanałów, zapewniając usunięcie wszystkich
pozostałości po poprzednim granulacie.
PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
Skuteczne działanie antykorozyjne i czyszczące
wymaga, w zależności od maszyny, 1-10 krotną
ilość granulatu w stosunku do objętości cylindra.
Granulat należy wymieszać z ok. 1% preparatu
INTERKOR VP 1026. Przy maszynie należy zamknąć
dysze odgazowujące oraz wyłączyć automatyczne
doprowadzanie.

PRODUKT
INNOWACYJNY

Przygotowana ilość granulatu jest wprowadzana do
cylindra ślimakowego w ten sam sposób jak podczas
normalnego procesu wtryskiwania, a następnie
ulega plastyfikacji i zostaje wytryśnięta. Pozostała
spieniona część mieszanki zostaje wypchana
niewielką ilością granulatu aż do momentu uzyskania
właściwych detali, przy ponownym uruchomieniu
maszyny.

„Środek sprawdza się znakomicie podczas zmian
koloru, głównie używaliśmy tego środka na maszynach o dużej średnicy ślimaka. Dozowanie środka
jest bardzo proste, a także nie potrzeby stosowania dużych ilości aby skutecznie wyczyścić maszynę przy zmianie materiału bądź koloru.”
Marcin Bartłomiejczyk,
Production Manager
HL Display Gliwice Sp. z o.o.

zamówienia: tel. 89 527 43 63
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OCZYSZCZANIE

NOWOŚĆ

WSC-UNIT
Firma Buchem Chemie+Technik specjalizująca się w produkcji środków chemicznych dla przemysłu przetwórstwa
tworzyw sztucznych opracowała skuteczne rozwiązanie oczyszczenia systemu kanałów chłodzących formy wtryskowej oraz wspomagających urządzeń chłodzących.
Urządzenie WSC-Unit jest łatwe w instalacji oraz użyciu. Skutecznie pozwala na pozbycie się rdzy, złogów wapna,
osadów organicznych, tłuszczy i olejów oraz innych zabrudzeń, które utrudniają skuteczne chłodzenie formy wtryskowej, wydłużają czas produkcji oraz obniżają jakość wyprasek.
Urządzenie WSC–Unit zawiera filtr o przepuszczalności 5 mikronów, który zatrzymuje rozpuszczone zanieczyszczenia natomiast inne metalowe zanieczyszczenia są wyłapywane przez magnes, który jest zamontowany w obudowie
filtra. Dodatkowo urządzenie jest zaopatrzone w system przewodów odprowadzających w zamkniętym obiegu. Specjalne narzędzie ułatwia otwieranie obudowy filtra.
W przypadku form, które nie przekraczają 100 stopni
urządzenie WSC-Unit może być zainstalowane na stałe
do obiegu. W ten sposób filtr w urządzeniu będzie blokował wszelkie zanieczyszczenia pochodzące z układu
chłodzącego formy co zabezpieczy pompę we wspomagającym urządzeniu chłodzącym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
• Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej.
•W
 ymiary: 460 x 320 x 280 mm
(wysokość x szerokość x głębokość)

Zalety:

• Waga: 7,2 kg

•P
 roces oczyszczania przebiega skutecznie przy
pomocy wysokiej jakości środków chemicznych
WSC-Phase 1 oraz WSC-Phase 2 przyjaznych dla
człowieka i środowiska

• Filtr: wysokość 10 cali o pojemności 1,2 litra

•W
 SC-Unit jest przygotowany do pracy z większością
wspomagających urządzeń chłodzących
• Łatwy w użyciu i instalacji
• Ekonomiczny w użytkowaniu
•Ś
 rodki chemiczne przeznaczone do tego urządzenia
maja również działanie antykorozyjne
8

•W
 kład filtra: wysokość 10 cali, dokładność filtrowania: 10 µm, do pracy w temp.max.93 stopnie
•S
 zybkozłączka żeńska z silikonową uszczelką:
1/2 cala (20.8-mm)
•W
 ężyk przyłączeniowy do wody ze stali nierdzewnej: średnica wewnętrzna 9,5 mm
• Długość wężyka: 1x 600 mm oraz 1x 1.200 mm

www.transcorn.pl

OCZYSZCZANIE

NOWOŚĆ

WSC-Phase 1

WSC-Phase 2

Środek opracowany do usuwania rdzy, złogów wapna
z takich elementów jak grzałka, pompa, zawory oraz
przewody w termostatach gdzie medium chłodzącym
jest woda. Środek ten posiada w swoim składzie kwas
fosforowy, który oprócz właściwości czyszczących
wnika także w metalowe powierzchnie, zabezpieczając
je w ten sposób przed rdzewieniem. Ma to znaczenie
w przypadku form, które są magazynowane. Regularne
stosowanie środka czyści kanały chłodzące w formie
wtryskowej i uodpornia je na działanie korozji.

Środek opracowany do neutralizacji środka WSC – Phase 1, działa również jako inhibitor korozji oraz służy do
końcowego oczyszczania zabrudzeń oraz bakterii.

Zakamieniona i czysta grzałka po oczyszczeniu
za pomocą środków WSC Phase 1 i WSC Phase 2

Zakamieniony i czysty wirnik po oczyszczeniu
preparatami WSC Phase 1 i WSC Phase 2

zamówienia: tel. 89 527 43 63
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KONSERWACJA, OCHRONA

DOBRA
CENA

PRODUKT
INNOWACYJNY

ANTIKOR RS

ANTIKOR HT

ANTIKOR RS to wysokiej jakości preparat antykorozyjny, smarujący oraz konserwujący przeznaczony do
żelaza, stali oraz materiałów metalicznych. Zapewnia
długotrwałą ochronę powierzchni nawet w agresywnym
środowisku. Skuteczność preparatu wzrasta poprzez
nałożenie kilku warstw na siebie.

ANTIKOR HT jest doskonały kiedy używamy tworzyw
sztucznych o wysokiej temperaturze topnienia jak PET,
Polisulfon PSU, Polieterosulfon PES, Polieteroketon
PEEK, Polieteroimid PEI, poliftalamidy PPA.

ANTIKOR RS posiada konsystencję miękkiego smaru
i nie spływa z pionowych powierzchni. Ochronną powłokę można łatwo usunąć poprzez dokładne wytarcie. W celu bezdotykowego odtłuszczenia powierzchni
przed naniesieniem Antikor zaleca się zastosowanie
SOLVO N – SPRAY. Metoda połączenia działania tych
dwóch preparatów zapewnia optymalną ochronę nawet
po dłuższym okresie składowania.
ANTIKOR RS skutecznie zapobiega częstym uszkodzeniom powodowanym przez rdzę powstałą podczas
przetwarzania takich tworzyw jak PVC, ABS, poliacetal POM i wiele innych. Również gazy powstające podczas przetwarzania np. ognioodpornego poliamidu są
agresywne i powodują rdzę. Systematyczne używanie
Antikor RS ochroni formę wtryskową przed takimi
zniszczeniami

ANTIKOR HT podobnie jak Antikor RS tworzy nietłusty
cienki film zabezpieczający formę i matrycę na 5 lat
i tym samym jest dobrym środkiem do magazynowania.
ANTIKOR HT nie zawiera silikonu, nie utwardza się ani
nie pęka.
W celu usunięcia wystarczy spryskać powierzchnię
Solvo Spray
Antikor HT zachowuje swoje właściwości w temperaturze 200 stopni.

ANTIKOR RS tworzy nietłusty cienki film, nie zawiera
silikonu, nie utwardza się ani nie pęka.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

ANTIKOR może być z powodzeniem używany
jako środek smarujący do wypychaczy bez
ryzyka o zanieczyszczenie białych, jasnych czy
przeźroczystych wyprasek.

Idealny jako środek do wypychaczy w wysokich
temperaturach 200 stopni.

10
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KONSERWACJA, OCHRONA

NOWOŚĆ

ANTIKOR CL

BUFLON GR

ANTIKOR CL to preparat zaprojektowany w celu zapewnienia skutecznej ochrony przed korozją. Dzięki niebieskiemu dodatkowi widzimy, które elementy zostały
zabezpieczone przed korozją a które nie. Zmienne końcówki ułatwiają rozpylanie w najmniej dostępnych miejscach.

BUFLON GR to syntetyczny smar z zawartością teflonu oraz innych dodatków. Przeznaczony do smarowania
wypychaczy.Łączy w sobie działanie antykorozyjne charakterystyczne dla preparatu Antikor RS oraz doskonałe właściwości poślizgowe dzięki zawartości Teflonu.

Zaletą preparatu ANTIKOR CL jest nierozpuszczalność w wodzie . Antikor CL , tak jak Antikor RS , można łatwo usunąć w razie potrzeby za pomocą SOLVO
Spray. Idealny do magazynowania.
ANTIKOR CL to produkt o wysokich właściwościach
antykorozyjnych. Ma on bardzo szerokie zastosowanie
wszędzie tam, gdzie chcemy zabezpieczyć elementy
żelazne, stalowe, z metali polerowanych lub nie. Spełnia swoje zadanie również w bardzo agresywnej atmosferze. Działanie zabezpieczające może być zwielokrotnione przez nałożenie kilku warstw produktu.
ANTIKOR CL posiada także dobre właściwości smarujące i konserwujące .
Może być z łatwością usunięty przez pocieranie szmatką ale najlepiej usuwać go przy pomocy preparatu Solvo
Spray.

Zalety:
•z
 achowuje właściwości w temperaturze formy do
200 stopni
• działanie antykorozyjne
• mocno przywiera do powierzchni
• nie pozostawia ciemnych zabrudzeń na wypraskach
•z
 alecany również dla wypychaczy o małych rozmiarach
• łatwo usuwalny przy pomocy solvo-spray
• nie „zapieka się” w wysokich temperaturach
•z
 alecany również przy innych produkcjach, ponieważ
utrzymuje się pod wysokim naciskiem.
•w
 formie pasty – pozwala na aplikację jedynie w pożądanym miejscu

ANTIKOR CL został zaprojektowany w porozumieniu z producentem wtryskarek dlatego jest to idealny smar polecany w procesach produkcji elementów
z tworzywa sztucznego. Antikor CL może być stosowany na oczyszczonych wcześniej ze smaru, spieków,
rdzy lub innych zabrudzeń elementach. Antikor CL jest
również idealnym rozwiązaniem dla krótko-i długoterminowej konserwacji form wtryskowych. Zachowuje
swoje właściwości smarujące na chłodnych powierzchniach formy.

zamówienia: tel. 89 527 43 63

11

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE

TRENNMITTEL C5

TRENNMITTEL S10

TRENNMITTEL C5 to bezsilikonowy preparat antyadhezyjny. Idealny w przypadku operacji następujących
po wtrysku takich jak: lakierowanie, sitodruk, klejenie
lub metalizacja.

TRENNMITTEL S10 to preparat zawierający kombinację silikonów. Może być stosowany przy wysokich temperaturach. Nie dopuszcza do pozostawania jakichkolwiek resztek po wtrysku na częściach roboczych.

• nie zakłóca właściwości galwanizacyjnych detali
produkowanych metodą wtryskową z ABS, ponieważ
ulega szybkiemu rozkładowi w kąpieli kwasu chromowego;

•c
 harakteryzuje się dobrą przyczepnością do powierzchni narzędzi;

• charakteryzuje się dobrą przyczepnością do powierzchni narzędzi;
• ekonomiczny w użyciu;
• namydlany alkaliami np. sodą kaustyczną, może zostać starty za pomocą alkalicznych środków czyszczących;
• ulega biodegradacji;
• nie zawiera FCKW oraz CKW;
Preparaty dostępne są w spray’u o pojemności 500 ml
oraz 12 l kanistrach do zastosowań przemysłowych.
Do nanoszenia na formę zalecamy stosowanie multisprayów wielokrotnego napełniania.
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•n
 ie jest odpowiedni do operacji następujących po
wtrysku takich jak: lakierowanie, sitodruk, klejenie
lub metalizacja;
• ekonomiczny w użyciu;
• nie reaguje z powierzchnią tworzywa;
•p
 reparat palny, temperatura zapłonu wynosi ok.
400°C;
•n
 ie zaleca się stosowania preparatu w okolicach listwy zgrzewającej przy przetwórstwie folii, gdzie
uzyskuje się temperaturę powyżej 450°C.
• nie zawiera FCKW oraz CKW

www.transcorn.pl

ŚRODKI SMARUJĄCE

NEOGLIS

NEOGLIS PLUS

NEOGLIS to jeden z preparatów z grupy produktów
typu NEO. Każdy z tych preparatów charakteryzuje
inna lepkość. Wszystkie są produkowane na bazie olejów syntetycznych. Nie posiadają zapachu. Nie twardnieją, aktywizują stare zapieczone smary, uwalniają
skorodowane elementy.

NEOGLIS PLUS to kolejny z preparatów z grupy produktów typu NEO. Jak każdy z tych preparatów charakteryzuje inna lepkość. Wszystkie są produkowane
na bazie olejów syntetycznych. Nie posiadają zapachu.
Nie twardnieją, aktywizują stare zapieczone smary,
uwalniają skorodowane elementy.

NEOGLIS sprawdza się jako środek smarujący, doskonały w wypieraniu wilgoci i jako środek czyszczący. Zapewnia również ochronę antykorozyjną na krótki czas.

NEOGLIS PLUS jest preparatem o niskiej lepkości ale
za to doskonałych właściwościach penetrujących zabezpieczaną powierzchnię. Szybko wnika w pęknięcia
i mikropory.

NEOGLIS posiada doskonałe właściwości ślizgowe.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
PREPARATÓW TYPU NEO

NEOGLIS PLUS znajduje zastosowanie w mechanice
precyzyjnej i mikromechanice. Ma najniższą lepkość
spośród wszystkich preparatów typu NEO. Tworzy na
powierzchni bardzo cienką warstwę ochronną wypierającą wilgoć, która jest elastyczna. Jest też zmywalny
wodą.
NEOGLIS PLUS jest obojętny w stosunku do większości gum, plastików, powierzchni malowanych, nie niszczy czyszczonych powierzchni w przeciwieństwie do
środków, które zawierają rozpuszczalniki.

NEOGLIS
technika wtryskowa, wtryskarki i prasy
NEOGLIS PLUS
budowa narzędzi i form, przetwórstwo tworzyw
sztucznych.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

NEOLUB
smar do prowadnic, dźwigarów, suwaków.

Doskonały w zabezpieczaniu płytek z obwodami
drukowanymi

zamówienia: tel. 89 527 43 63
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PRODUKT
INNOWACYJNY

NEOLUB

BUFLON

NEOLUB w porównaniu do innych preparatów z tej
grupy ma największe właściwości smarujące. Po spryskaniu na powierzchni tworzy solidny film ochronny.
Znajduje zastosowanie jako smar do prowadnic, łożysk,
suwaków, itp. Również o bardzo wysokich tolerancjach.
Nie zapieka się i nie twardnieje w wysokich temperaturach.

BUFLON to środek w sprayu o działaniu smarującym
i wypierającym wodę, o dużej zdolności do penetrowania szczelin. Nie zawiera niebezpiecznych węglowodorów. Nie klei się i odpycha brud oraz kurz.

NEOLUB podobnie jak pozostałe preparaty typu NEO
aktywuje pozostałości stwardniałych smarów i olejów.
Posiada również właściwości antykorozyjne jeśli potrzebujemy chwilowego zabezpieczenia.
PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
Preparat Neolub zalecany dla pokrytych rdzą płyt
mocujących. Jeżeli płyty regulacyjne znajdują się
przez dłuższy czas w takiej samej pozycji i są poddawane dużym naciskom, zazwyczaj na dźwigarach
tworzy się rdza, utrudniając ustawienie płyty. Na
łożyskach ślizgowych ruchomych płyt lub dźwigarów często występują zapieczone oleje i smary, pył
oraz inne pozostałości, które mogą być aktywowane preparatem Neolub.
Zapieczone oraz zanieczyszczone brudem prowadnice cylindrów i tłoków powinny być oczyszczone, dzięki czemu redukuje się zużycie uszczelnień
i zgarniaczy.
Po zastosowaniu preparatu Neolub uzyskujemy cieniutką, mocno przywierającą warstwę smarującą
bez prawdopodobieństwa zapieczenia.
14

BUFLON to zaawansowany środek, którego kluczowym
składnikiem jest TEFLON(PTFE).
Preparat ten jest uniwersalny i może mieć zastosowanie w przemyśle maszynowym, samochodowym a nawet w gospodarstwach domowych.
Skuteczne działanie wykazuje w temperaturze do 260
stopni. Jest odporny na działanie wody, oleju i substancji żrących.
BUFLON nie zawiera CFC ani chlorowanych węglowodorów przez co jest bezpieczny dla zdrowia użytkownika oraz osób w jego otoczeniu.

www.transcorn.pl

NOTATKI

zamówienia: tel. 89 527 43 63
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