PØÍPRAVKY PRO ENERGETIKU
VODNÍ ELEKTRÁRNY
VEGA 908

biologický víceúèelový olej na øetìzy
(dopraníky, povrchové úpravy, katoforéza,
atd.).

VG5 DTZ

víceúèelové bioligické mazivo (èistí, chrání,
mae, penetruje, vytlaèuje vlhkost)

KLBIO

silný odmaovací pøípravek zaloený na
pøírodních esterech. Odstraòuje tér, asfalt,
dehet. Mùe být øedìn vodou a do 50%.

VÝHODA ØEENÍ MOLYDAL
Technologie
● Vysoká kvalita maziv navrených tak, aby
vyhovìly vem poadavkùm údrby zaøizení.
● iroké rozpìtí technických øeení pro rùzné
pouití (mazání, èitìní) v souladu
s nejnároènìjími normami (jaderná
energetika, ekologie).

3790
GREENLIFE

ALFAFLUID
LCH800

námoøní mazivo pro ponoøené turbíny,
motory, uzavírací brány atd.
biologicky odbouratelné mazivo vyrobené
z obnovitelných zdrojù pro rùzné pouití
v údrbì (hradítka, øetìzy atd.).
preventivní oetøení pro namáhané øetìzy
pøed mazáním.
pøilnavé mazivo podobné bitumenu pro ochranu
ponoøených øetìzù a mechanismù.

MOLYDAL
DESIGNpøináí
NEW LUBRICATION
TECHNOLO
● Vývoj
firmy Molydal
nová a efektivní

øeení pro veketé potøeby údrby strojù a
zaøízení (ekologická maziva, øeení pro
ochranu øetìzù).

Ekologie
● Øeení Molydal jsou bezpeèná pro pøírodu i
èlovìka, bez nebezpeèných látek (standardy
PMUC , výrobky pro údrbu na bázi

JADERNÁ ENERGETIKA
KL417

Inovace

PMUC (jaderné normy) schválený
odmaovací pøípravek, který úèinnì
rozpoutí a odstraòuje mastnotu, olej
a starou pínu.

pøírodních esterù).
● Biologicky odbouratelná maziva pro pouití v
nároèných a citlivých podmínkách (øeky, vlhké
provozní podmínky atd.). Tím je zmírnìn

DEGRIPPANT NUCLEAIRE

dopad výroby na ivotní prostøedí.

PMUC víceúèelový olej, který èistí, chrání,
mae, penetruje a vytìsòuje vlhkost.

KL93E

odpaøitelný èistiè pro nároèné podmínky

KLBIO

silný ekologický odmaovací pøípravek na
bázi pøirodních esterù. Odstraòuje
uhlièitanové usazeniny na kotlích. Mùe být
naøedìn vodou a na 50%.
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Údaje obsaené v tomto technickém listu jsou uvedeny výhradnì z dùvodu poskytnutí informací
a za ádných okolností nelze interpretovat, e nás zavazují k odpovìdnosti.Informace obsaené
v tomto dokumentu nepøedstavují návod k pouití, ani se nejedná o specifikaci.
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