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Agenți de curățare   •  Agenți de protecție   •  Lubrifianți

PRODUSELE DE ÎNTREȚINERE A MATRIȚEI 
MENȚIN ECHIPAMENTELE FUNCȚIONÂND 
EFICIENT

Protejați importantele investiții pe care le-ați făcut 
în matrițe și echipamente. Produsele de întreținere a 
matrițelor pot sa le menținea in funcțiune la performanțe 
optime și vă stimuleze productivitatea operațiilor.

Produsele de întreținere matrițelor Lusin® 
vă protejează linia de fund
Agenții de curățare (inclusiv degresanți), agenții 
de protecție și lubrifianții Lusin® oferă o protecție 
excelentă contra ruginii și vă mențin sculele scumpe 
curate și funcționează eficient pentru a maximiza 
productivitatea și performanța. 

Soluții de întreținere matritelor pentru o 
rentabilitate mai mare.

Produse de întreținere a matriței Lusin®:
•  Îmbunătățesc pornirea mașinii pentru o eficiență 

crescuta

•  Echipament curat pentru o durată de viață 
prelungită și mai puține întreruperi

•  Elimina complet contaminanții pentru mai puține 
rebuturi și pentru piese de calitate superioară

•  Funcționează in parametrii de producție stabiliți, 
eliminând întreruperile pentru schimbari sau 
dezasamblarea echipamentelor

•  Ofera tehnologie durabilă, conștientă de mediu

O GAMA DE PRODUSE PENTRU O 

PRODUSE DE ÎNTREȚINERE A 
MATRIȚEI

TERMOPLASTICE

GAMĂ DE PRODUSE PENTRU TOATE 
NEVOILE DUMNEAVOASTRA
Linia Lusin® de agenți de curățare, agenți de protecție și 
lubrifianți oferă beneficii semnificative pentru multe procese:

• Injectarea

• Suflare

• Extrudare (de film, folie, profil, teavă, sărmă și cablu)

• Compounding

Majoritatea produselor noastre 
destinate întreținerii matrițelor pentru 
procesarea termoplasticelor sunt 
înregistrate NSF pentru aplicații cu 
cerințe de igiena stricte.



UN LIDER ÎN SOLUȚIILE 
PENTRU PROCESELE DE 
INJECȚIE MASE PLASTICE 
Lusin® a fost un lider in industria 
termoplasticelor pentru mai mult de 60 de 
ani și continuă să dezvolte unele din cele 
mai avansate ajutoare pentru procesele din 
industria termoplasticelor. Produsele Lusin® 
oferă continuu avantaje adaptate pentru 
creșterea productivității și calității. 

Agenți de  
curățare
În timp, se pot  
acumula contaminanți pe suprafețele 
matrițelor, acestia provocând piese defecte 
și deteriorarea matriței. Agenții de curățare 
Lusin® elimina în condiții de siguranța si 
în mod eficient rășini, coloranți, aditivi, 
ceara, uleiuri, unsori si cele mai multe 
tipuri de reziduuri de polimer pentru o mai 
bună calitate a suprafeței și îmbunătățirea 
procedurilor de start-up. Disponibil sub 
forma de aerosoli pentru pulverizare 
precisă.

Lubrifianți pentru performanță 
la presiuni extreme
Lubrifianții Lusin ® sunt dezvoltati special 
pentru pinii ejectori în procesele de injecție. 
Pelicula de lubrifiant menține piesele 
mecanice în mișcare și previne ruperea și 
blocarea pinilor ejectori, evitând în același 
timp transferul de lubrifiant pe piesa finală. 
Lubrifianții Lusin ® protejază echipamentul 
contra pericolului de coroziune.

Agenți de protecție pentru 
extinderea duratei de viață a 
echipamentelor
Ușor de aplicat, agenții de protecție Lusin® 
formează pe suprafetele metalice o barieră 
contra apei, oxigenului și a altor agenți 
corozivi, pastrand echipamentele curate și 
cu functionare eficienta. Formulele colorate 
arată unde s-au aplicat agenții de protecție. 
Agenții de protecție, de asemenea, 
actioneaza ca un agent de eliberare pentru 
petele inițiale care sunt îndepărtate în 
timpul procesului de producție, optimizând 
productivitatea. Beneficii maxime se obțin 
atunci când agenții noștri de protecție sunt 
utilizați împreună cu curatitorii Lusin® 
și degresanți, ca parte a unui ciclu de 
întreținere periodica.
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O soluție completă pentru o 
eficiență marită
Pentru o si mai mare eficiență și eficacitate 
a costurilor, multe dintre soluțiile noastre de 
întreținere oferă multiple beneficii într-un 
singur produs. Și atunci când sunt folosite 
ca un sistem complet, produsele noastre 
de întreținere a matrițelor Lusin® sunt 
concepute pentru a spori puterea fiecărui 
produs. Ca parte din rutina de întreținere 
periodica, combinația noastră de curațitori, 
lubrifianți și agenți de protecție oferă 
beneficii maxime.

Furnizat de :

CT-TP-M
M

-RO
-V003/10.20

Produs Forma de livrare Cu
ra

ta
re

 c
u 

ul
tr

as
un

et
e

A
er

os
ol

i n
ei

nfl
am

ab
ili

În
re

gi
st

ra
re

 N
SF

10
/2

01
1 c

on
fo

rm
ita

te
 

Cu
ra

tit
or

 m
at

rit
a

D
eg

re
sa

nt

IÎn
de

pă
rt

aț
i r

ug
in

a

A
nt

ic
or

oz
iu

ne

D
ur

ab
ili

ta
te

 p
e 

te
rm

en
 lu

ng

Lu
br

ifi
an

t p
en

tr
u 

pi
ni

i e
je

ct
or

i

Lu
br

ifi
an

t p
en

tr
u 

te
m

pe
ra

tu
ră

 
în

al
tă

 (>
30

0 
°C

/5
72

 °
F)

Lusin® MC1718 Aerosoli/vrac 
Lusin® Clean L 23 F Aerosoli/vrac  
Lusin® Clean L 101 F Aerosoli/vrac    
Lusin® Clean L 11 Aerosoli/vrac 
Lusin® Clean L 52 F Aerosoli/vrac  
Lusin® Clean L 51 Aerosoli/vrac 
Lusin® Protect G 11/G 12* Aerosoli/vrac  

Lusin® Protect O 45 F Aerosoli/vrac    

Lusin® Protect G 31/G 32* Aerosoli/vrac  

Lusin® Protect G 31 F Aerosoli/vrac   
Lusin® Protect O 41 Aerosoli/vrac   

Lusin® Lub PZO 152 Aerosol/pasta   
Lusin® Lub PM 1001 Aerosol/pasta  
Lusin® Lub O 32 F Aerosoli/vrac   
Lusin® LU1201F Aerosoli/vrac    

foarte recomandat    recomandat   adecvat       * colorat în roșu pentru o vizibilitate
         sporită aplicației 

NOTES: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile lumii. Din cauza schimbărilor ocazionale ale ofertelor, 
specificațiile produselor pot varia. Vă rugăm să vă consultați cu reprezentantul local pentru a obține cele mai noi informații.

Lusin®

AGENȚI DE CURĂȚARE
AGENȚI DE PROTECȚIE
LUBRIFIANȚI


