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TLAKOVÉ LITÍ

Naši technici mají dlouholeté zkušenosti s tlakovým litím a svým   
Know-How Vám poskytnou podporu pro zvládnutí i těch nejnáročnějších  
procesů lití kovů. V našich laboratořích, které jsou specializované na požadavky  
tlakového lití, využíváme zkušenosti získané v praxi, na rozvíjení specifických řešení pro 
zákazníky, čímž se u nich dosahuje zvýšení  
účinnosti pracovních procesů. InovaTIvní řešení

Naše produktová linie pro průmysl tlakového lití 
obsahuje:

• Formové separátory Formové separátory jsou
specifické procesní pomocné látky, které zabezpečují

optimální uvolňování a kvalitu jednotlivých dílců a v 
procesech tlakového lití pomáhají udržovat rovnováhu 
termoregulace. Nabízíme rozsáhlé spektrum formových 

separátorů pro lití hliníku, hořčíku a zinku a pro podobné 
výrobní postupy.

• Mazání pístů Naše rozsáhlá výrobní paleta mazadel
na bázi oleje anebo vody, jakož i suchých mazadel ve formě
granulí  nebo prášků, zvyšuje životnost licích pístů a komor,
snižuje jejich množství a udržuje pracovní prostředí v čistotě.

• Pomocné výrobky pro proces tlakového lití
Chem-Trend nabízí kromě toho i další výrobky pro 

optimalizaci Vašeho výrobního procesu a pro dosáhnutí 
vysokých výkonů ve výrobě:

- pasty proti nalepování kovů
- montážní maziva
- pasty pro „Hot-Spot“-postupy
- ochrana licích kanálů a lžic
- mazání vyhazovačů
- přísady pro kalící koupele
- tvarovací tekutiny

Naše řešení zlepšují Vaše pracovní 
výsledky na základě:

Zvýšené kvality stavebních dílců  •  Snížených 

nákladů  •  Zvýšení produktivity
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To nám umožňuje, abychom již předem vyhodnotili kvalitu a 
účinek produktů pro Vaši výrobu.

náš úspěCh je naše dobré 
jméno

Chem-Trend je už víc než 50 let celosvětově vedoucím 
podnikem v oblasti rozvoje řešení pro formovací průmysl. 
Koncentrujeme se na rozvoj a výrobu chemických speciálních 
produktů pro formovací a licí procesy. Dík této specializaci 
dosahujeme mimořádné výsledky, výkon a spolehlivost v celé 
naší činnosti.

maxImální kvalITa ve výrobě 
Chceme dosahovat nejvyšší kvalitu ve všech aspektech 
výroby. Naše výrobní procesy, ekologické standardy, jakož i 
systémy manažmentu ochrany zdraví a bezpečnosti práce 
odpovídají nejvyšším požadavkům. Naše zařízení mají 
následující certifikace: 
• ISO-9001
• ISO-14001
• OHSAS-18001

Globální prezenCe, servIs 
přímo na mísTě
Jako celosvětový specializovaný výrobce nabízející řešení pro 
procesy tlakového lití, jsme zastoupeni výrobními, prodejními  
a zastupitelskými místy ve všech průmyslových oblastech  
na světě. Dík této sítí Vám můžeme všude na světě a přímo   
        na místě zabezpečit požadovanou prodejní a technickou  
        podporu. 

Ve Vašich  
výrobních  
podnicích, 
stejně jako v  
našich labora- 
tořích se nepřetržitě snažíme optimalizovat 
Vaše výrobní procesy. Naše vysoce kvalitní 
výrobky vycházejí z výsledků dlouhodobých 
zkušeností při výrobě a používání separátorů, 
z pochopení Vašich výrobních procesů 
a z poznatků odvětví jakož i laboratoří 
specializovaných na tlakové lití.

orIenTaCe na  
maxImální účInnosT 
Chem-Trend je Váš partner při Vaší činnosti. Analyzujeme 
Vaše procesy, požadavky a technické problémy a nabízíme 
Vám jako výsledek řešení šité na míru pro Vaše potřeby.
Rozvoj nových chemických technologií v našich laboratořích 
rozšiřuje naši kompetenci pro vypracování účinných řešení 
pro průmysl tlakového lití. Po dobu rozvoje jednotlivých 
výrobků využíváme širokou paletu vlastních prověřených a 
spolehlivých výzkumných metod, pomocí kterých můžeme  
předem stanovit  
účinnost našich  
produktů ve Vaší  
výrobě. 



Náš tým zkušených a kompetentních odborníků Vám ochotně bude 
prezentovat řešení, která mohou zvýšit kvalitu Vaši výroby  

a snížit její náklady. 
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