
Chain star
Biele mazivo na reťaze
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Popis výrobku
CHAIN STAR je založený na kombinácii čiastočne synte-
tického maziva s vysokým podielom k tomu vybraných
GLEIT-µ WFSS (bielych tuhých mazív). Pre dosiahnutie
najvyššej možnej penetračnej schopnosti, a tým tak jed-
noduchej aplikácie, sú aktivné funkčné súčasti rozpuste-
né v rozpúštadle.
Po odparení rozpúšťadla sa vytvorí veľmi dobrý držiaci,
tlaku a vode odolávajúci kĺzný film s vynikajúcimi mazací-
mi vlastnosťami, ktorý je odolný i zriedeným lúhom a ky-
selinám.

Okruhy použitia
CHAIN STAR je určený predovšetkým pre mazanie reťa-
zí, lán a kĺzných povrchov, kde je zvlášť dôležitá veľmi
dobrá priľnavosť (rychlobežné reťaze). Pre mazacie mies-
ta, kde je požadovaná vysoká odolnosť vode, dobré pro-
tiodterové a mazacie vlastnosti.

Príklady použitia
� reťaze všetkého druhu

– valčekové reťaze
– čapové reťaze
– reťaze s O-krúžkami a pod.

� kĺby, reťaze, kĺbové závesy
� oceľové laná
� kĺzné dráhy a vedenie
� vedenie a prevody v umývacích a čistiacich

zariadeniach

Vlastnosti výrobku
✔ vynikajúca mazacia schopnosť
✔ chráni proti korózii
✔ dobrá schopnosť zatekať
✔ veľmi dobrá priľnavosť na povrchu a odolnosť proti

odlúpeniu
✔ predĺženie intervalu mazania
✔ svetlá farba a tým čisté pri spotrebe a použití

Gleit-µµ SF 630
Biologický a odbúrateľná mazacia
kvapalina s bielymi tuhými mazivami

Popis výrobku
GLEIT-µµ SF 630 je špeciálne vybraná kombinácia biolo-
gicky odbúrateľného základného oleja a k tomu presne
odladené, koloidne rozpustené svetlé tuhé mazivá. 
GLEIT-µµ SF 630 v jednom produkte kombinuje požia-
davky pre tri druhy použitia. Použitím GLEIT-µµ SF 630
bude na jednej strane optimálne umožnené povolenie hr-
dzavých a zapečených skrutiek a na druhej strane nama-
zanie a konzervovanie strojových súčiastok. 
GLEIT-µµ SF 630 je biologický veľmi dobrá odbúrateľné
a nie je toxické. Použitím koloidne rozpustených svetle
zafarebných tuhých mazív získalo GLEIT-µµ SF 630, i keď
tvorí slabý, sotva viditeľný film, jedinečné mazacie a ote-
rové vlastnosti, predovšetkým pri oscilačných pohyboch
v oblasti prechodového trenia, ďaleko za bežnými vysoko-
viskoznými mazacími kvapalinami.

Okruhy použitia
GLEIT-µµ SF 630 je určené na mazanie strojných a kon-
štrukčných súčiastok, ktoré vyžaduje tenký, vysoko účinný,
pokiaľ možno čistý a k životnému prostrediu šetrný maza-
cí film. Prostredníctvom nízkoviskozného, dobre vzlínavé-
ho základného oleja je GLEIT-µµ SF 630 je veľmi vhodné
pre uvoľňovanie pevných zhrdzavených alebo zapeče-

ných skrutiek spojov, tak ako i všeobecný konzeravačný
prostriedok.

Príklady použitia
� kĺby, reťaze, závesy
� uvoľňovanie pevných zapečených alebo zadrených

skrutkových spojov
� mazanie a konzervovanie strojových súčiastok slabým

mazacím filmom (napr. pružiny, zámky, velo-reťaze)
predovšetkým tam, kde hrozí nebezpečie styku maziva
s okolitým prostredím

� antikorozná ochrana strojových súčiastok a náradia

Vlastnosti výrobku
✔ veľmi dobre maže
✔ chráni proti korózii
✔ veľmi dobrá schopnosť vzlínať
✔ má veľmi vysokú rozpúšťaciu schopnosť na zhrdza-

vených a zapečených spojoch ako sú napr. skrutky
✔ vytesňuje vlhkosť
✔ znáša sa s pokožkou
✔ obsahuje životnému prostrediu šetrné pohonné mé-

dium a rozpúšťadlo
✔ je biologicky odbúrateľné


