
HAKUFORM® L
Ilgtspējīgs – Augstas veiktspējas – Inovatīvs

DZESĒŠANAS LUBRIKANTI
METĀLAPSTRĀDES



Kas ir HAKUFORM® L? 
HAKUFORM® L ir ūdenī nešķīstoša 

eļļa,kas ir iegūta no dabasgāzes (GTL) kā 

galvenā elementa

Metālapstrāde ar neregulārām virsmām

• Cilindrisku virsmu slīpēšana

• Iekšēja slīpēšana

• Lentas slīpēšana

• Ekscentra slīpēšana

• Zobratu frēzēšana

• Augstas veiktspējas slīpēšana

• Dziļā slīpēšana, rievu slīpēšana

Metālapstrāde ar regulārām virsmām

• Virpošana, frēzēšana, un urbšana

• Vītņu griešana un formēšana

• Rīvurbšana

• Zāģēšana

• Speciālā frēzēšana

Kādās metālapstrādes 
operācijās var izmantot   
HAKUFORM® L?

Kas padara HAKUFORM® L 
atšķirīgu? 
Sakarā ar to ka, tā galvenais elements 

ir GTL eļļas, HAKUFORM® L piemīt nepa-

rasti zems eļļas iztvaikošanas, un miglas 

veidošanas līmenis, kā arī ļoti augsts 

uzliesmošanas punkts. HAKUFORM® L 

eļļas satur speciālu piedevu kombinācijas, 

kas pagarina instrumenta mūžu

Ko īsti piedāvā    
HAKUFORM® L?
• Samazinātus materiāla zudumus iz-

vaikojot vai izsmidzinot
• Samazināts produkta patēriņa apjoms
• Drošu, un stabilu materiālu
• Pagarinātu instrumenta dzīves ilgumu
• Cilvēka ādai nekaitīgu materiālu, jo 

GTL eļļa nesatur aromātiskas vielas
• Universāli pielietojamu materiālu



Kādus materiālus var apstrādāt 
ar HAKUFORM® L?

• Tērauds un nerūsējošais tērauds

• Alumīnija sakausējumi

• Cietmetāli

• Krāsainie metāli

• Magnijs

Nozares, kur veiksmīgi tiek 
izmantoti HAKUFORM® L  
produkti

• Autobūvē, mašīnbūvē

• Tērauda rūpniecībā

• Instrumentu izgatavošanā
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Izdevējs:

Chemische Werke Kluthe GmbH

Tulkošana, kā arī darba pilna vai daļēja drukāšana ir iespējama 
tikai saņemot Chemische Werke Kluthe atļauju un norādot 
atsauci uz informācijas avotu.

Šajā brošūrā minētie dati ir iegūti balstoties uz mūsu zināšanām 
un ņemot vērā mūsu pieredzi. Jebkurā gadījumā minētie dati 
neatbrīvo lietotāju no pienākuma veikt iepriekšējas pārbaudes 
(testus) ar izvēlēto produktu.

Visi uzrādītie rezultāti sniedz orientējošas vērtības, kas ir 
atkarīgas no produkta kompozīcijas un izvēlētās uzklāšanas, 
apstrādes metodes. Tehniski vērtības mainās arī atkarībā no 
ķīmiskās un tehniskās slodzes. 

Mēs iesakām sazināties ar mūsu tehnisko konsultāciju 
komandu, lai apspriestu Jūsu konkrēto tehnisko jautājumu. 
Iespēju gadījumā, ar prieku sniegsim Jums materiāla paraugu 
izmēģināšanai.

Produkti tiek pastāvīgi uzlaboti, tieši tādēļ Chemische Werke 
Kluthe bez iepriekšēja brīdinājuma patur tiesības veikt izmaiņas 
tehniskajos datos.

Chemische Werke Kluthe GmbH 
Gottlieb-Daimler-Str. 12 
69115 Heidelberg Germany

Pārstāvis Latvijā
Industriālo Krāsu Apgāds SIA
Lēdurgas iela 3
Rīga, LV-1034
www.ika.lv


