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Efektivní výroba vysoce kvalitních 
dílů tlakových odlitků
 
Před padesáti lety vyvinula společnost Chem-Trend první 
separační prostředek na vodní bázi. Od té doby k němu 
nepřetržitě přibývalo mnoho dalších inovativních řešení, 
která vytvářela standardy v odvětví tlakového lití. Řadou 
separačních prostředků Chem-Trend® SL-6XXXX poskytuje 
výrobce rozsáhlou nabídku výrobků, která mj. neovlivní 
procesy zpracovatelského průmyslu a díky tomu zajistí pro-
kazatelné zlepšení různých procesů. 

Špičkové výrobky řady Chem-Trend® SL-6XXXX umožní 
účinné očištění odlitků a jsou vhodné také pro použití při 
tepelném ošetření. Navíc jsou tyto separační prostředky 
kompatibilní s procesem KTL, tzn. neovlivňují lakovatelnost 
kovů ani při kataforézním lakování. Ať už lepení natěsno, 
nebo strukturální lepení – žádná z obou těchto výrobních 
fází není narušena.

Další přínos: Tlakové odlitky vyrobené pomocí  
přípravku Chem-Trend® SL-6XXXX lze bez  
problémů spojovat svařováním bez předchozí 
úpravy.

Stručný přehled výhod řady sepa-
račních prostředků Chem-Trend® 
SL-6XXXX

• Lepší adheze filmu tvořeného separačním 
prostředkem v širokém teplotním rozmezí, a to i při 
vyšších teplotách forem

• Zkrácení času do vytvoření optimálního filmu 
separačního prostředku

• Zvýšená ochrana před nalepeninami kovů v licím 
nástroji

• Vynikající odformování odlitků se složitou geometrií

• Menší poréznost struktury

• Vyšší ochrana formy, nástrojů a strojů proti korozi

• vylepšená ochrana forem, nástrojů a strojů proti 
korozi,

• Vhodnost pro tlakové odlitky s velmi malými 
tolerancemi  
rozměrů
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Složení vhodné proti mikrobiolog-
ickým problémům: Bio Inhibiting 
Technology BIT™
Mikrobiologická kontaminace je problém, který se může 
vyskytnout v celém odvětví tlakového lití. Mikroorganismy 
jako bakterie nebo kvasinky se mohou dostat do rozvodů 
separačního prostředku, které obsahují separační prostředky 
zředěné vodou, rozložit emulzi a způsobit vznik usazenin. 
Kontaminace narušuje účinnost separačních prostředků a 
způsobuje znečištění postřikových hlav a rozvodů, špatné 
odformování výlisků atd.
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Proti tomuto jevu vyvinula společnost Chem-Trend vysoce 
účinnou technologii: Ta silně blokuje negativní vlivy 
mikroorganismů a účinně tím zabraňuje vzniku znečištění 
a slizu. Díky separačním prostředkům řady BIT™ lze při 
tlakovém lití udržet mikrobiologické problémy pod kontrolou 
a lze se spolehnout na bezporuchový průběh tlakového 
lití. Výrobky Chem-Trend® SL-60010 a Chem-Trend® SL-
61007 jsou již vybaveny inovativní technologií Bio Inhibiting 
Technology BIT™.

Růst mikroorganismů jako na obrázku výše je blokován.

Aby se nevyskytlo něco takového!
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