● Zvolte mnoství maziva, které
● Vyèistìte pracovní plochu a
chcete
namíchat,
spoèítejte
aplikaèní
zaøízení
od
oleje.
potøebné mnoství koncentrátu a
Doporuèujeme èisticí pøípravek
odmìøte jej.
Irmco Fluids 980 819, který zároveò ● Do míchací nádoby nalijte nejprve
chrání proti rzi. Pouijte ruèní
koncentrát Irmco (míchací nádoba
postøikovaè a pak otøete suchým
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● Zkontrolujte, e nástroj, aplikaèní
maziva kvùli lepí manipulaci).
systém a vechny kanálky jsou ● Potom pøilejte vodu.
èisté.

● S vyjímku nìkolika málo výrobkù ● Míchejte pomalu 45 minut (napø.
se
maziva
Irmco
pouívají
míchadlem na barvu ve vrtaèce pøi
naøedìná.
nízkých otáèkách).
● Pro testy dostanete výrobek ji ● Doporuèujeme namíchat dávku,
naøedìný na pøedpokládanou
kterou spotøebujete do cca 14 dnù.
vhodnou koncentraci, kterou si ● V pøípadì jakýchkoliv nejasností
jetì mùete upravit.
kontaktujte odborného zástupce
● Pokud ale máte k dispozici
Irmco. Poádejte jej pomoc
koncentrát,
naøeïte
jej
dle
kdykoliv budete potøebovat.
doporuèení.
Kdy
nemáte
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se
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Dotekem
zjistìte
konzistenci maziva a srovnejte ji se
stávajícím. Maziva Irmco se zdají ● Dotknìte se vaeho výrobku
vdy suí a tenèí.
(výlisku). Jeli lepkavý, naøeïte
● Test s koncentrátem provádìjte
roztok, ji pøed tím naøedìný, o
ve vyjímeèných pøípadech.
dalích 50%.
● Pokraèujte v provádìní zkouek.
● Koncentraci
mùete
dále
upravovat asi po hodinì testování.

● Tenký
rovnomìrný
film
na
materiálu, viditelný proti svìtlu je
obecnì
nejlepí
známka
správného mnoství.
● Vdy vezmìte do ruky výrobky na
výstupu ze stroje.
● Díly budou teplejí ne pøi pouití
oleje, ale musí být nelepkavé a
suché nebo témìø suché.
● Díky lepímu chlazení pøi pouítí
maziv Irmco je moné zvýit
rychlost stroje. Tím také lépe
vyuijete výhod maziv Irmco.
● Správná úroveò øedìní dává
správný výsledek testu.
● Koncentrace a mnoství maziva
spolu vdy souvisí a ovlivòují
výsledek výroby i výkon.

● Sledujte díly na výstupu ze stroje
a kontrolujte správnost øedìní.
● Zkontrolujte
související
fáze
výroby, kterými díl musí projít
(svaøování,
mytí,
povrchová
úprava,
montá,
tepelné
opracování atd. ) a ovìøte vliv
maziva Irmco na tyto procesy.
● Upravte dávkování maziva s cílem
pouít co nejmení moné
mnoství maziva na díl.

● IRMCO je vdy alternativou, ale nikdy zázraèným lékem!!!
● Vdy si zkouku dobøe pøipravte a naplánujte
● Neprovádìjte test, jestlie nemùete stroj dobøe vyèistit!
● Nezaèínejte s testováním pokud na nìj nemáte vyhrazený
dostateèný èas!

Jsme pøesvìdèeni, e nae vzájemná spolupráce znamená pro Vás konkurenèní výhodu

info@ekomaziva.cz
www.ekomaziva.cz
602 251 430

