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Postřikové mazadlo  
HERA™ – High Efficiency  
Release Agent (vysoce účinný  
dělicí prostředek) – od společnosti  
Chem-Trend slouží ke zlepšení celkové  
provozní efektivity díky několika způsobům snížení množství odpadu a množství  
potřebného materiálu. HERA™ je pokrokový výrobek na vodní bázi určený k okamžitému 
použití, který lze pro jeho flexibilitu používat se slitinami s vysokou tažností a se součástmi 
s komplexní konstrukcí. Díky výkonnostním charakteristikám svého chemického složení je 
výrobek HERA™ ideální pro provoz za nízkých i vysokých teplot.

TLAKOVÉ LITÍ

POSTŘIKOVÁ MAZADLA PRO TLAKOVÉ LITÍ HERA™

HERA™ je jedním z mnoha inovativních prostředků 
společnosti Chem-Trend určených pro slévárenský 
průmysl a pyšní se dlouhou historií společnosti  
Chem-Trend, co se týče vedoucí pozice na trhu, 
preciznosti, inovace a bezkonkurenčních služeb.

                             HERA™ – aplikace  
                                  Prostředek HERA™        
                                                 vylepšuje model nákladů 
                                                   v jakémkoli průmyslu tím, 
                                                 že snižuje množství 
                                                odpadů, prostojů  
                                                       a spotřebu energie. 

Tento všestranný produkt pomáhá výrobcům dosáhnout 
cílů udržitelnosti díky složení na bázi vody a lze jej použít  
v široké škále aplikací.

Výrobek HERA™ je například vhodný k použití  
v automobilovém průmyslu při výrobě konstrukčních 
odlitků a také při výrobě zboží dlouhodobé spotřeby,  
jako jsou domácí přístroje.

. 



TLAKOVÉ LITÍ

HERA™ – přidaná hodnota
HERA™ zlepšuje výrobu odlitků mnoha způsoby:

• Zvyšuje produktivitu zkrácením doby cyklu. 

• Minimalizuje nebo eliminuje odpadní vody. 

• Eliminuje potenciální negativní vlivy vody používané 
k ředění. 

• Eliminuje problémy spojené s aktivitami 
biologického růstu. 

• Snižuje spotřebu energie. 

• Prodlužuje životnost nástrojů.

.

HERA™ – složení
Výrobek HERA™ byl speciálně vyvinut jako pokrokové 
mazadlo pro tlakové lití k okamžitému použití. Je ideální 
pro použití v moderních komplexních aplikacích. 

• Kompatibilní se standardním nebo robotickým 
aplikačním zařízením. 

• Vhodný pro víceúčelové použití u součástí  
se složitou konstrukcí a u slitin s vysokou tažností. 

• Má vynikající smáčecí vlastnosti a výborně  
se nanáší. 

• Přilne při nízkých i vysokých teplotách. 

•  Rychle se vypařuje a nezanechává žádný odpad. 

•  Eliminuje nutnost nákladného ošetření proti 
vytváření mikroorganismů. 

•  Snižuje celkovou uhlíkovou stopu díky redukci emisí 
CO2.

HERA™ – historie
Produkt HERA™ byl vyvinut v rámci projektu 

sponzorovaného německým Federálním 
ministerstvem pro vzdělávání a výzkum, 
jehož cílem bylo propagovat úsporu energií 
a zdrojů při odlévání hliníku pod vysokým 

tlakem. Chem-Trend byla jednou z několika 
vůdčích společností tohoto oboru, které se 

účastnily. Cílem projektu bylo zvýšení 
celkové účinnosti  

o 15 %, snížení emisí 
CO2 a zmenšení 
uhlíkové stopy 
výrobce.
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