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Artykuł sponsorowany

Ambersil – produkty chemii
technicznej dla narzędziowni
Praca w narzędziowni to głównie obróbka metali poprzez cięcie, frezowanie, drążenie, toczenie i szlifowanie. Do
wykonania tych prac niezbędny jest odpowiedni park maszynowy i doświadczeni pracownicy. Aby usprawnić pracę
i poprawić jej wyniki, warto wyposażyć ich w produkty chemii warsztatowej. W przypadku narzędziowni najlepiej
sprawdzą się produkty w aerozolu, ze względu na ich mobilność, łatwość aplikacji i bezpieczeństwo użycia. Szeroką
gamę takich produktów ma w swojej ofercie firma Ambersil, będąca liderem na rynku pomocniczych produktów chemicznych dla przetwórstwa tworzyw sztucznych i działów utrzymania ruchu.
Produktami szczególnie użytecznymi w każdej narzędziowni są produkty czyszczące, smarne i antykorozyjne.

Produkty czyszczące

Ambersil Polymer Remover, który dzięki swej

Wszystkie formy wymagają czyszczenia, czy

agresywnej formule skutecznie usuwa nawet

to z płynów obróbczych stosowanych przy

najbardziej uporczywe zanieczyszczenia.

tworzeniu nowej formy czy też ze środków
antyadhezyjnych i zabezpieczających, resztek
barwników i tworzywa, w przypadku form
poddawanych regeneracji.

Produkty smarne
Obróbka skrawaniem powoduje znaczny
wzrost temperatury obrabianych elementów

Ambersil Mould Cleaner jest skutecznym

i narzędzi. Aby obniżyć temperaturę i wydłużyć

rozpuszczalnikowym środkiem czyszczącym,

żywotność narzędzi warto stosować odpo-

za pomocą którego można usunąć zanie-

wiednie smary/chłodziwa. W ofercie firmy

czyszczenia olejami, smarami oraz powłoki

Ambersil dostępna jest cała grupa produktów

antykorozyjne i rozdzielające. Stosowany

pod nazwą Tufcut, a wśród nich olej luzem,

jest powszechnie w zakładach przetwórstwa

olej w aerozolu, pianka w aerozolu, pasta i chło-

tworzyw.

dziwo półsyntetyczne do rozrabiania z wodą.

Znacznie trudniejsze jest pozbycie się osadów
barwnika lub resztek utwardzonego lub przypa-

Produkty antykorozyjne

lonego tworzywa. Tutaj z pomocą przychodzi

Powierzchnie stalowe po obróbce mechanicznej są szczególnie narażone na korozję.
Można ochronić przed nią element pokrywając
powierzchnię szczelną powłoką zabezpieczającą przed dostępem wilgoci i wypierającą wodę.
Pomogą w tym produkty Ambersil Mould
Protective od wielu lat używane do zabezpieczania powierzchni form. Dwa z nich tworzą
kolorową powłokę umożliwiającą wzrokową
kontrolę pokrycia, zieloną Green Mould Protective i niebieską Blue Mould Protective FG.
Pełna gama produktów Ambersil dostępna
jest w ofercie firmy MILAR Sp. z o. o. 
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