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 AKCIÓ
Az UNITECH BC 3V zsírtalanító és alkatrész tisztító folyadék. Széles körben, hatékonyan alkalmazható 
fémfelületek, zsíros-olajos alkatrészek tisztítására, akár oldószeres zsírtalanítás formájában, akár a 
szennyezett felületek, alkatrészek befújása után végzett hatékony vizes mosással. Vízzel stabil 
emulziót képez, a szennyeződéseket oldás után emulzióba viszi. Nagy oldóképessége és 
mosóhatása miatt az általános szennyeződéseken túlmenően a gépzsírokat, az olajos jellegű,
porral telített vagy kátrányszerű lerakódásokat is gyorsan és jól oldja.

Az UNITECH BC zsírtalanító és alkatrész tisztító folyadék károsanyag-mentes, széles körben alkalmazható
alkatrészmosó folyadék. A készítmény felhasználható új és használt gépalkatrészek, csapágyak, színesfém
érintkezők kézi és gépi tisztítására. Nagy mosóhatása miatt az általános szennyeződéseken
túlmenően a gépzsírokat, az olajos és kátrányos lerakódásokat gyorsan és hatékonyan oldja. Elsősorban
a fémmegmunkálásban a fémmegmunkáló kenőanyagok eltávolítására, a fémfelületek festés előtti
zsírtalanítására, felületkezelésére, továbbá zsíros-olajos alkatrészek tisztítására alkalmazható.

WSW FÚRÓ- VÁGÓ- FORGÁCSOLÓ MINIMÁL-KENO OLAJ

A WSW fúró-vágó-forgácsoló egy többfunkciós, nem vizes minimálkenő fémmegmunkáló folyadék. 
Speciális alapolaj, egyedi zsírosító és hűtőhatást biztosító komponensek, valamint nagy teljesítményű
kenőképesség-javító, súrlódás- és kopáscsökkentő, berágódás- és korróziógátló adalékokból áll.
Kiemelkedő hatékonyságot, fokozott termelékenységet és alacsony selejtszázalékot biztosít. 
Alkalmas szénacélok, hőálló és rozsdamentes nagykeménységű acélok, edzett ötvözetek fúrással, 
esztergálással, menetvágással, fűrészeléssel, marással és üregeléssel történő megmunkálásához.

WSW PREMIUM WHITE EP2
A WSW Premium White EP2  egy lítium sűrítővel készült, ásványi olaj bázisú, NLGI 2 
konzisztenciájú, univerzális fehér színű kenőzsír, mely korrózió- és oxidációgátló 
és EP adalékokat tartalmaz. Mérsékelten lágy kenőzsír.
A termék általános kenési célra alkalmazható különböző felhasználási területekre a 

o o
megadott hőmérséklet tartományon belül (-30 C és 120 C között).

NLGI fokozat: NLGI 2;  ISO 12924: L-XCCEA2; DIN 51502: K2K-30
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