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A német Bayer és Arburg cégek közös kutatási és fejlesztési eredménye

NEOLUB
Szintetikus kenő- és síkosítóanyag nagyon jó rozsdagátló tulajdonsággal 500 ml-es spray vagy
kannás kiszerelésben.
NEOLUB egy rendkívül stabil kenő filmréteget képez. Terülőképessége melegedés hatására is
megmarad. A tapadási képessége többszörösen erősebb a NEOGLIS típusokénál. A korrózió védelme
lényegesen tartósabb, azonban az időjárási hatásoknak hosszab ideig kitenni nem ajánlott.
NEOLUB kitűnő kenőanyag vezetőszárak, és csúszkák számára, még szűk türésmezőben is. A magas
hőmérsékletnek is alkalmazható anélkül, hogy kérgesedne. Oldja a megkeményedett olajat és zsírt
akár a NEO-típusok.
NEO- TÍPUSOK alkalmazási példái:
NEOGLIS PLUS Műanyagmegmunkálásnál használt szerszámbetététekhez és formaöntéshez.
NEOGLIS Fröccsöntéstechnika, Fröccsöntő gépek és préselés.
Fröccsöntő gépek:
Azt javasoljuk, hogy kezdésként az erősen rozsdás munkalapot fújjuk be NEOGLIS PLUS-al.
Ezután a rozsdát az ujjunkkal is eltávolíthatjuk.
A metálfényes felületek esetén, garantált a lapok párhuzamossága.
Amikor a szerszámlap hosszú ideig azonos pozícióban áll és erős nyomásnak van kitéve, rozsda
képződik a vezetőoszlopokon. Ezáltal nehéz a táblát állítani. A mozgó szerszámlapok csúszópályája
gyakran a megkeményedett olaj, zsír és szennyeződések miatt tapad, amit a NEOGLIS PLUS-al
azonnal aktíválhatunk.
A vezetőelemek, amiken kosz és por rakodik le, illetve kérgesedik meg, azonnal megtisztíthatók. Ezzel
csökkentjük a tömítések és a pucolók kopását.
A NEOLUB-keményréteggel végzett manuális olajozás semmilyen káros sérülést, kérgesedést nem
okoz. A hajszálvékony, erősen tapadó kenőréteg nemigen hagy foltot, maradványt.
NEOGLIS PLUS-al vagy NEOGLIS-al kezelt felületről könnyedén eltávolítható a rátapadt por.
A többutas hidraulikus szelepek tekercselt kapcsolóin gyakran képződik rozsda az állandó
hőmérsékletváltozás és páratartalom miatt. Néhány csepp NEOGLIS PLUS azonnal helyreállítja a
kapcsoló funkciót.
Szerszámok, kemencék, csúszkák, kilökők nehezen hozzáférhető részeit a NEOGLIS PLUS-al és a
NEOGLIS-al egyaránt megtisztíthatjuk, bekenhetjük. Az új szerszámok NEOGLIS PLUS és NEOGLIS
által nyert jobb csúszási tulajdonságainak könnyebben bejáratódnak, és működési pontosságuk
jelentősen meghosszabbodik.
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PVC és más műanyagok megmunkálása során gyakran keletkezik maradványtermék. NEOGLIS-típusok
nagymértékben mérsékelik a mozgó alkatrészek metálfelűletének megmaródását. Ez a csúszós felőlet
tartós.
Szerszám- és formatárolás:
NEOGLIS-sal vagy akár a kissé viszkózusabb szár és vezetőelem kenőanyaggal, a NEOLUB-bal
kezelhető. A felületen nem lép fel gyantásodás, megkeményedés. A konzervált darabok költséges
letisztítása kiesik.
A fényes, fehér vagy fólia munkadarabok kialakításakora fröccsöntés során hátrány származhat a
NEO-típusok aktiválandó és tisztítandó csúszó hatásából (a kilökőkről származó kosz- és rozsdaüledék
a formatérben)
Ilyenkor ajánlott ANTIKOR RS extra, mint konzerváló és kenőanyagok használata, a kilökők illetve
egymáson csúszó eszközök esetében, ANTIKOR RS-nél leírtak szerint.
Préselés/lemezalakítás:
Különösen hasznosnak bizonyult a NEOGLIS PLUS kenőanyagként való alkalmazása nagyon vékony,
könnyen törő illesztő szegeknél, lyukasztóknál. Alkalmazásával mérhetően csökkenek a leállások és
termléskiesések.
Fröccs-, és présszerszámgyártás:
A NEOGLIS termékek, de különösen a NEOLUB még a kéz izzadsága okozta rozsdát is meggátolják.
Kézzel érintés esetén egyik típus sem rendelkezik olyan kellemetlen tulajdonsággal, mint az olajok
vagy zsírok.
A NEOGLIS PLUS köszönhetően a nagyfokú rugalmasságának és csúszós hatásának lehetővé teszi a
pontos illeszkedést és mérést, és a végleges méreteket nem változtatja. NEOGLIS és NEOLUB a
vezetőelemeket is karban tartja. Megakadályozza, hogy a lyukasztási munkálatok során a bélyeg
letörjön.

Biztonsági Adatlap letöltése:
www.evolt.hu
vagy kérje ügyfélszolgálatunktól:
telefon 06.22.582.164
vagy office@evolt.hu
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