КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ
Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні
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ТОВ «МАШІНТЕХ»
Ексклюзивний представник
ZET-CHEMIE GmbH - німецького
виробника рідин для металообробки
в Україні.
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Якість продукції, максимальна стійкість,
економічна ефективність, технічні
характеристики, відсутність негативного
впливу на оператора і навколишнє
середовище під час виробництва –
головні причини успіху продукції
компанії ZET-CHEMIE GmbH.

Основні переваги використання
водорозчинних змащувальноохолоджуючих рідин (ЗОР):
● Універсальність
● Висока

біологічна стійкість
● Відсутність негативного впливу
на здоров'я людини та верстат
● Оптимальні змащувальноохолоджувальні характеристики

Водорозчинні ЗОР:
ZET- cut 1300

Універсальна напівсинтетична ЗОР
для широкого спектра обробок
різних видів сталі та чавуну.
Вміст мінерального масла: 30 %.

ZET- cut 1310

Універсальна ЗОР для середньо- і
важконавантажених операцій
різних видів сталі та кольорових
металів.
Вміст мінерального масла: 56 %.

ZET- cut 8500 ЕР

Спеціалізована ЗОР для обробки
алюмінієвих сплавів та інших
кольорових металів.
Вміст мінерального масла: 50 %.

ZET- cut VP 148

Спеціалізована ЗОР для обробки
магнієвих сплавів.
Вміст мінерального масла: 55 %.

ZET- cut 521

Універсальна ЗОР для обробки
різних видів сталі та кольорових
металів. Зокрема, існує можливість
обробки пластмас.
Вміст мінерального масла: 0 %.

Операції обробки

ZET- cut 1300

Особливості застосування:

ZET- cut 1310
ZET- cut 8500 ЕР
ZET- cut VP 148
ZET- cut 521
ZET- cut 668

Рекомендоване застосування

ZET- cut 6011 NIRO

Можливе застосування

ZET- cut 645 DK

Хонінгування

Розточування

Різання

Шліфування

Глибоке свердління

Нарізання різьб

ZET- cut 6011
NIRO

Універсальна масляна ЗОР для
середньо- і важко- навантажених
операцій різних видів сталі та
кольорових металів.
В'язкість (40 °C): 10 мм²/с.

Свердління

ZET- cut 645 DK

Спеціальне масло для шліфування
всіх марок сталі.
Повністю синтетичне та без запаху.
В'язкість (40 °C): 6,9 мм²/с.

Фрезерування

ZET- cut 668

Спеціальне масло для короткого
та тривалого хонінгування
чавунних, алюмінієвих і
кольорових металів абразивними
хонінгувальними брусками.
В'язкість (40 °C): 25 мм²/м.

Токарна обробка

Масляні ЗОР:

ДІЕЛЕКТРИЧНА
РІДИНА
Zet-Dielectric
130

Zet-Dielectric 130:
Діелектрична рідина для прошивних
електроерозійних верстатів. Застосовується як
під час чорнової, так і під час чистової обробки
за допомогою графітових, латунних та мідних
електродів. Безпечна для здоров'я людини, що
підтверджується санітарно-епідеміологічними
висновками.

Властивості:
● висока діелектрична стабільність;
● відмінна стійкість до окислення;
● низька випаровуваність;
● максимальна продуктивність при

роботі з «прямими» і «зворотними»
струмами;
● висока змащуваність;
● завдяки низькій в'язкості має високу
швидкість фільтрації і відмінні
охолоджуючі властивості.

Характеристики:
Колір

Безбарвний

Щільність 20 ⁰С

0,787 г/смᶾ

В'язкість 20 ⁰С

5,3 мм²/с

В'язкість 40 ⁰С

3,3 мм²/с

Точка спалаху t⁰С

136 ⁰С

Температура самозаймання

> 200 ⁰С

Вміст ароматичнихвуглеводнів

< 0,1 %

Швидковипаровувальні продукти
Zet-stanz

Швидковипаровувальні продукти для мікрозмащування.
Призначені для змащування під час обробки металів і пластикатів (різка,
свердління, фрезерування, штампування, витягування, протягування). Немає
необхідності в подальшому знежирюванні оброблюваних деталей. 80%
продукту випаровується повністю, залишок складається з біорозкладаних
присадок.

Консерваційні масла
ZET- corr 810
ZET- corr 812
ZET- corr 814

Водовідштовхувальна рідина для миття
і консервування деталей, після обробки
їх за допомогою водорозчинних
змащувально-охолоджуючих рідин.

Термін консервації до 2 тижнів
Термін консервації до 3 місяців
Термін консервації до 6 місяців

Масло для направляючих ковзання
Zet-CGLP

Мастильні матеріали для направляючих, які надійно запобігають
переривчастому ковзанню.
Доступний діапазон в'язкості: 32-460.

Гідравлічні масла
Zet-HLP

Використовуються в різноманітних гідравлічних системах. Доступний
діапазон в'язкості: 2-150.

ZET- HLP-D

З підвищеними водовідштовхувальними та миючими властивостями.
Змішуються з усіма мінеральними маслами даного класу.
Доступний діапазон в'язкості: 5-150.

Zet-CLP

Масла для різних типів зубчастих передач, таких як прямозубі, косозубі,
черв'ячні, призначені до легких і важких ударних навантажень. Зокрема
підходять для змащення підшипників кочення та ковзання в якості
індустріального масла.
Доступний діапазон в'язкості: 5-680.

Редукторні масла

Компресорні масла
Zet-VDL

Серія масел з незначними втратами під час випаровування і високою
стабільністю.
Доступний діапазон в'язкості: 68-150.

Шпиндельні масла
Zet-SPINDELOLE

ZET-CHEMIE
GmbH

Серія масел високої якості, призначених, в першу чергу, для змащування
високошвидкісних шпинделів верстатів.
Доступний діапазон в'язкості: 2-32.

Очищувачі

Zet-clean
Zet-reiniger

Серія продуктів для видалення консерваційних масл, фарб, клеїв, загального
знежирення, очистки верстатів та деталей від бруду, а також для видалення
іржі.

Мастила

Багатоцільові, високотемпературні мастила, а також мастила для підшипників
будь-якого класу NLGI.
Упаковка: від картриджу до бочки.

Zet-Systemreiniger
Troyshield SC 1

Допоміжні продукти

Очищувач системи для центральних систем і машин з індивідуальним
заповненням.

Mergal MC 14

Призначений для мікробіологічного захисту продуктів на водній основі
проти бактерій, в тому числі сульфатредукуючих, дріжджів і цвілевих грибів.

Zet-Entschäumer
AF 70/1

Високоефективний піногасник з оптимальним
довгостроковим ефектом, що запобігає утворенню макро - і мікропіни та не
чинить негативного впливу на поверхню деталі.

Стисла інструкція зі зберігання та використання:
Зберігання:
ЗОР зберігаються в закритому опалювальному приміщенні при температурах 0 + 40 °C. Якщо температура
навколишнього середовища опускається нижче 0 °С, перед використанням концентратів ЗОР їх необхідно
перемішати (для цього досить деякий час обертати бочку), а потім підігріти.
Концентрати ЗОР не є легкозаймистими продуктами і не вимагають особливих заходів зберігання. Але за
певних умов, вони розцінюються як пожежонебезпечні.
Гарантійний термін зберігання концентрату ЗОР складає 12 місяців від дати виготовлення. Перед тривалим
зберіганням продукт необхідно збовтати.
Первина заправка емульсії:
1. Перш ніж залити свіжу емульсію, до використовуваної ЗОР потрібно додати спеціальний очищувач в
концентрації від 1,0 до 2,0 %. Відсоток розраховується, виходячи з рівня забруднення та загального обсягу
системи.
2. При первинному заповненні рекомендується використовувати воду з наступними показниками:
● значення pH: 6,5-8;
● електропровідність: < 400 мкСм;
● жорсткість: 8-15 ° dH (140-270 мільйонних часток).
Моніторинг під час експлуатації:
Одним з важливих моментів збереження ефективності
ЗОР в процесі експлуатації є постійне відстеження стану
ЗОР за наступними основними параметрами:
● концентрація;
● значення водневого показника pH;
● електропровідність;
● наявність стороннього масла на поверхні бака.
За умов використання за призначенням, дані продукти не
викликають несприятливого впливу на здоров'я людини
та навколишнього середовища.
Пакування:
Можливе розфасування в каністри 5, 10, 20 л і бочку 208 л.

Додаткове обладнання
для експлуатації ЗОР
Рефрактометр Брікса розроблений спеціально для
використання в металообробній промисловості для
вимірювання концентрації ваших емульсій.
Застосування: Одну-дві краплі рідини, яку треба
перевірити нанести на скляну поверхню призми
приладу і закрити пластмасовою кришкою.
Концентрація зчитується через вбудований окуляр.
● Діапазон вимірювань: 0-20 %.

Міксер для змішування ЗОР та
Все обладнання
виготовляється
в Данії компанією
Schnell Teknik

інших неагресивних рідин:
надзвичайно точний та простий
у використанні, виготовлений
зі зворотним запобіжним клапаном,
що запобігає зворотному потоку зі
шкалою для легкого регулювання.
Технічні характеристики:
● Діапазон змішування: від 0 до 10%;
● Регулювання: ручне за шкалою.

Скімер призначений для видалення відходів масла з
бака верстата. Потужний магніт дозволяє легко
встановити його в зручному місці.
Відходи масла складаються з мастильних матеріалів
для систем направляючих ковзання, гідравлічних і
шпинделя, які вимиваються в резервуар ЗОР верстата,
де вони спливають на поверхню, створюючи
анаеробні умови в ЗОР.
За умов невидалення відходів масла, створюються
ідеальні умови для бактерій. Що в свою чергу
призводить до зниження продуктивності, неприємних
запахів і можливих алергічних реакцій для оператора.

ТОВ «МАШІНТЕХ»
Адреса:
вул. Степана Руданського, 3-а, оф. 511
м. Київ, 04112, Україна
тел.: +38 (044) 353-55-77
факс: +38 (044) 205-37-73
тел.: 0-800-40-77-88
info@met.biz.ua
www.met.ua

Продукти ZET-CHEMIE GmbH виробляются в Німеччині
згідно стандарту ISO 9001: 2000 та відповідають вимогам TRGS 611.

