
ΚΩΔIKΟΣ ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΛΙΣΤΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

205113 RENEP CGLP 68

• Υψηλής απόδοσης λιπαντικό για εργαλειομηχανές (πχ γλείστρες)                                                                              
• Ειδικής σύνθεσης, παρέχοντας πολύ σταθερό και κολλώδες λιπαντικό 
φιλμ, σε περιβάλλον λειτουργίας υγρών επεξεργασίας μετάλλων, ακόμη 
και σε υψηλές πιέσεις                                                                                                                                                                                                        
• Προστατεύει τις κατεργαζόμενες επιφάνειες των μετάλλων, αποτρέ-
ποντας τυχόν "κολλήματα" της γλείστρας ακόμη και σε χαμηλές ταχύτη-
τες
• Άριστης συμβατότητας με τα αναμίξιμα με νερό λιπαντικά κοπής 
(σαπουνέλαια)
• Με ειδικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων και αντιοξειδωτικής προστασίας
• Εξαιρετικής συμβατότητας με πλαστικά 
• Μεώνει τις φθορές απο τριβές της εργαλειομηχανής και βελτιώνει την 
απόδοσή της
• Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας της εργαλειομηχανής
• Λειτουργεί παράλληλα και ως υδραυλικό λιπαντικό σύμφωνα με την 
DIN 51524 - 2, ISO 6743-4 
• Παρέχει άριστη αντιοξειδωτική προστασία
• Αποτρέπει την δημιουργία καταλοίπων και τον αποχρωματισμό των 
μετάλλων

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΥΓΡΑ  ("ΣΑΠΟΥΝΕΛΑΙΑ")

253115 ECOCOOL R-2510 N

• Υδατοδιαλυτό συνθετικής βάσης λιπαντικό πολλαπλών εφαρμογών                                                                                         
• Κατάλληλο για όλων των τύπων διεργασιών  κοπή, τρόχισμα κλπ
• Κατάλληλο για σίδηρο, χάλυβα, κράματα αλουμινίου
• Παρέχει εξαιρετικά φινιρισμένες επιφάνειες
• Παρέχει άριστες ιδιότητες ψύξης 
• Δημιουργεί χαμηλό αφρισμό και εξάτμιση
• Παρέχει άριστη αντιοξειδωτική προστασία
• Δημιουργεί γαλάκτωμα πολύ υψηλής σταθερότητας.
•Αναλογία χρήσης : Πάνω απο 5%                                                                            
•Ανάμιξη με νερό :  Σε θερμοκρασία 15-20οC.                                      
• Ειδική σύνθεση, σύμφωνα με τα πρόσφατα πρότυπα Υγειινής και 
Ασφάλειας                                                                                           
• Περιέχει πρόσθετα Υψηλής Πίεσης για δύσκολες κατεργασίες

ECOCOOL 68 CF3

• Υδατοδιαλυτό ορυκτής βάσης λιπαντικό πολλαπλών εφαρμογών                                                                               
• Ειδική σύνθεση, κατάλληλη για τους εργαζόμενους  που ΔΕΝ περιέχει 
Χλώριο και Αμίνες σύμφωνα με το Γερμανικό Πρότυπο TRGS 611                                                                                                                                                                                                          
• Προστασία εξοπλισμού (κέντρα κατεργασίας CNC , τόρνους, Boring 
κλπ)
• Κατάλληλο για όλων των τύπων διεργασιών (κοπή , τρόχισμα κλπ)
• Κατάλληλο για σίδηρο, χάλυβα, κράματα αλουμινίου, και ''Κίτρινα 
Μέταλλα'' όπως Χαλκός, Μπορούτζος 
• Εγκεκριμένο και σύμφωνο με τις πλέον πρόσφατες απαιτήσεις και 
τεχνολογίες  όσον αφορά στην σύσταση και στα πρόσθετα που περιέχει
• Παρέχει εξαιρετικά φινιρισμένες επιφάνειες
• Παρέχει άριστες ιδιότητες ψύξης 
• Δημιουργεί χαμηλό αφρισμό και εξάτμιση
• Παρέχει άριστη αντιοξειδωτική προστασία
• Δημιουργεί γαλάκτωμα πολύ υψηλής σταθερότητας.
• Αναλογία χρήσης : Πάνω απο 5%                                                                          
•  Ανάμιξη με νερό :  Σε θερμοκρασία 15-20οC.       

252111

ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΜΕΤΑΛΛΩΝ
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253122 ECOCOOL AL-PLUS B

• Υδατοδιαλυτό υψηλής απόδοσης λιπαντικό πολλαπλών εφαρμογών                                                                                           
• Κατάλληλο για όλων των τύπων διεργασιών                                                                 
•Ενδείκνυται για συνήθη κράματα Αλουμινίου, όμως είναι κατάλληλο για 
χάλυβα καθώς και για επεξεργασία χαλκού
• Εγκεκριμένο και σύμφωνο με τις πλέον πρόσφατες απαιτήσεις και 
τεχνολογίες  όσον αφορά στην σύσταση και στα πρόσθετα που περιέχει
• Παρέχει άριστες ιδιότητες ψύξης και στεγνόματος
• Δημιουργεί χαμηλό αφρισμό 
• Παρέχει άριστη αντιοξειδωτική προστασία
• Δημιουργεί γαλάκτωμα πολύ υψηλής σταθερότητας.
•Αναλογία χρήσης : Απο 5,5-12 %                                                                            
•Ανάμιξη με νερό :  Σε θερμοκρασία 15-20οC.                                       
•Ειδική σύνθεση χωρίς Xλώριο και Βόριο , εγκεκριμένο με το Γερμανικό 
πρότυπο TRGS 611 

ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΟΠΗΣ

261122 ECOCUT 532 LE

• Αυτούσιο υψηλής απόδοσης λιπαντικό                                                                                            
• Κατάλληλο για όλων των τύπων δύσκολων κατεργασιών και ιδιαίτερα 
διατρήσεων
• Κατάλληλο για χάλυβα, κράματα, (ακατάλληλο για αλουμινίου)
• Εγκεκριμένο και σύμφωνο με τις πλέον πρόσφατες απαιτήσεις και 
τεχνολογίες  όσον αφορά στην σύσταση και στα πρόσθετα που περιέχει
• Οικονομικό γιατί μειώνει την κατανάλωση λιπαντικού, λόγω πολύ 
χαμηλής εξάτμισης
• Αυξάνει σημαντικά την ζωή των εργαλείων 
• Έχει πολύ ισχυρά ΕΡ πρόσθετα
• Με μεγαλύτερο σημείο ανάφλεξης παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια

261142 ECOCUT 715 LE

• Αυτούσιο υπερυψηλής απόδοσης λιπαντικό, από ειδικά επεξεργασμέ-νη 
βασική πρώτη ύλη,με ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα λίπανσης, χαμηλής 
περιεκτικότητας σε αρωματικά                                                                                              
• Κατάλληλο για όλων των τύπων δύσκολων κατεργασιών και ιδιαίτερα 
δύσκολων διεργασιών, όπως διάτρηση, δημιουργία σπειρωμάτων κλπ
• Κατάλληλο για χάλυβα, κράματα και  αλουμινίου, και Χρωμιο-Νικελίου                                                                     
• Xαμηλό Ιξώδες που εξασφαλίζει άριστη ψύξη αποτρέποντας την 
θερμική παραμόρφωση των μετάλλων
• Εγκεκριμένο και σύμφωνο με τις πλέον πρόσφατες απαιτήσεις και 
τεχνολογίες  όσον αφορά στην σύσταση και στα πρόσθετα που περιέχει
• Οικονομικό γιατί μειώνει την κατανάλωση λιπαντικού, λόγω πολύ 
χαμηλής εξάτμισης
• Αυξάνει σημαντικά την ζωή των εργαλείων 
• Έχει πολύ ισχυρά ΕΡ πρόσθετα
• Με μεγαλύτερο σημείο ανάφλεξης παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια

261601 TARAUDAGE spray

• Υψηλής απόδοσης αυτούσιο λιπαντικό  Σπρέι για όλων των τύπων 
διεργασιών
• Κατάλληλο για σίδηρο, χάλυβα, κράματα αλουμινίου
• Παρέχει άριστες ιδιότητες ψύξης 
• Δημιουργεί χαμηλό αφρισμό και εξάτμιση
• Παρέχει άριστη αντιοξειδωτική προστασία
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ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΕΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

241091 RENOCLEAN SMC

• Υψηλής απόδοσης καθαριστικό κυκλωμάτων Σαπουνελαίων
• Ειδική σύνθεση που δεν επηρεάζει την απόδοση του Σαπουνελαίου
• Προστίθεται σε αναλογία 1-2% 24h πριν την επαναπλήρωση του 
κυκλώματος
• Απομακρύνει όλες τις επιβλαβείς αποθέσεις 

291124 ACTICIDE MBS

• Ειδικό αντιαφριστικό πρόσθετο
• Αποτρέπει τον σχηματισμό μυκητών & βακτηρίων.
• Προστίθεται σε αναλογία 0,2-0,4% 24h σε "φρέσκο" καθαρό διάλυμα.
• Δεν επηρεάζει την οξύτητα (ph) 
• Επιμηκύνει τον χρόνο ζωής του διαλύματος & των εργαλείων
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