INFORMACJA PRASOWA

Wysoce skuteczny i ekologicznie bezpieczny
Nowy, aktywny chemicznie odrdzewiacz do rozpuszczania
uporczywej rdzy

Maisach, 24.11.2020 r. – Uporczywa rdza na śrubach, tarczach
hamulcowych, kołach zębatych, ściągaczach, wrzecionach lub
kołkach zębatych doprowadziła już wielu mechaników do
rozpaczy – zwłaszcza jeśli nie można ich wymienić lub znajdują
się w trudno dostępnych miejscach. Nie chodzi tu o szybkie
działanie, lecz o optymalną skuteczność preparatu stosowanego
do rozpuszczania rdzy.
Oprócz wysokiej skuteczności, coraz ważniejszą rolę odgrywają
aspekty ekologiczne i bezpieczeństwa pracy podczas stosowania
produktów w sektorze konserwacji. Nowy, aktywny chemicznie
odrdzewiacz OKS 661 stanowi idealne rozwiązanie obu tych
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problemów. Produkt nie zawiera benzyny ani olejów mineralnych,
dlatego też może być bezpiecznie stosowany zarówno
w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.
„Wszędzie tam, gdzie elementy metalowe narażone są na
działanie czynników atmosferycznych lub innych czynników
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korozyjnych, może dojść do silnego rdzewienia powierzchni
metalowych i śrub”, wyjaśnia Markus Breitenbach, kierownik
działu marketingu firmy OKS. „Odkręcanie tego typu
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zardzewiałych połączeń bez ich zniszczenia stanowi zawsze
ogromne wyzwanie podczas prac naprawczych, konserwacyjnych
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i serwisowych. Ze względu na powolne odparowywanie naszego
nowego, aktywnego chemicznie środka do usuwania rdzy,
osiągamy dłuższy czas ekspozycji, dzięki czemu nawet
uporczywe warstwy rdzy zostają niezawodnie rozpuszczone, np.
aby przywrócić ruchomość połączeń śrubowych.
Nowy aktywny odrdzewiacz OKS 661 można stosować na wiele
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sposobów. Na przykład do poluzowania zaklinowanych tarcz
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hamulcowych podczas naprawy pojazdu lub do poluzowania
i odrdzewienia kół zębatych w otwartych przekładniach
narażonych na działanie różnorakich czynników, ściągaczy
w konstrukcji mostów lub zardzewiałych napędów wrzecion
w zaporach.
Ponadto środek OKS 661 może być stosowany do czyszczenia
powierzchni metalowych z nalotu i ognisk rdzy, inkrustacji
i resztek oleju.
Informacje o OKS
Firma OKS Spezialschmierstoffe GmbH to specjalizujące się w smarach
przedsiębiorstwo działające od 40 lat na całym świecie. Za pośrednictwem
placówek handlu technicznego oraz handlu olejami mineralnymi firma OKS
dociera zarówno do użytkowników indywidualnych, jak i do klientów
przemysłowych. Szkolenie i kształcenie naszych partnerów handlowych
zapewniają doskonałą jakość doradztwa i kompetencję w zakresie
rozwiązywania problemów. Trwałość i wydajność ekonomiczna zastosowanych
smarów są zagwarantowane dzięki nowoczesnej palecie produktów oraz
ciągłemu rozszerzaniu naszego programu produktów.
Firma OKS produkuje i dystrybuuje około 150 standaryzowanych produktów
o najwyższej wydajności, pozwalających na redukcję tarcia, zużycia i korozji.
Głównym obszarem stosowania smarów specjalnych OKS i produktów
chemiczno-technicznych jest przemysłowa konserwacja, utrzymywanie w stanie
sprawności i produkcja.
Opracowane przez inżynierów i techników firmy OKS produkty są wytwarzane
w miejscu lokalizacji przedsiębiorstwa, pod ścisłą kontrolą wymagań dot.
środowiska i jakości. W celu zwiększenia zdolności produkcyjnych i możliwości
rozwoju przeniesiono w połowie 2011 roku lokalizację z Monachium do
miejscowości Maisach. Stąd odbywa się także wysyłka just-in-time produktów
OKS na cały świat.
Firma OKS Spezialschmierstoffe GmbH od 2003 roku należy do Freudenberg
Chemical Specialities SE & Co. KG, przedsiębiorstwa z Grupy Freudenberg.
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Więcej informacji na temat OKS i produktów OKS można znaleźć pod
adresem
www.oks-germany.com

