
Popis

Oleje RIVOLTA T.R.S. /  T.R.S. Plus jsou syntetické 
vzlínavé oleje s vysoce účinnými aktivními  složkami. 
Snadná manipulace. Oleje RIVOLTA T.R.S. / T.R.S. 
Plus  jsou  velmi  hospodárné  a  nacházejí  použití 
v mnoha oblastech.

Oleje  RIVOLTA  T.R.S.  /  T.R.S.  Plus  jsou  na  bázi 
čistých  základových  látek.  Výrobky  neobsahují 
halogenované  uhlovodíky,  ani  aromatické  a 
karcinogenní složky. 

Vlastnosti

• Široká použitelnost
• Výborná kompatibilita s materiály
• Vysoká hospodárnost
• Neobsahuje silikony
• Vysoká provozní bezpečnost

Oblasti použití

• Uvolňování všech druhů zrezivělých a zatuhlých 
dílů, např. šroubů, svorníků, závěsů.

• Čištění zaolejovaných a mastných dílů.
• Mezioperační konzervace polotovarů.
• Konzervace a mazání přístrojů, nářadí a nástrojů.
• Mazání  všech  druhů  přesných  elektronických 

i mechanických přístrojů a zařízení.
• Ochrana povrchu nerezových ocelí  proti  otiskům 

prstů a skvrnám od vody.
• Osušení (odpuzení vody) po praní dílců.
• Čištění a mazání zbraní.
• Údržba automobilů.
• Ošetření plastů.

Přednosti

Oleje  RIVOLTA  T.R.S.  /  T.R.S.  Plus  zajišťují  zcela 
bezpečné  a  přesto  opatrné  oddělení  zrezivělých  a 
zatuhlých  dílů.  Tyto  výrobky  lze  také  použít  jako 
antikorozní a voduodpuzující kapaliny. 
Výrobky se od sebe liší obsahem mazivostní přísady v 
T.R.S.  Plus.  Proto  je  T.R.S.  Plus  také  vynikajícím 
mazivem pro přesné součásti. 

Oleje  RIVOLTA  T.R.S.  /  T.R.S.  Plus  neobsahují 
kyseliny  ani  pryskyřice.  Proto,  a  také  díky  čistotě 
složek,  jsou  oleje  RIVOLTA  T.R.S.  /  T.R.S.  Plus 
kompatibilní s kovy a materiály, které jsou stabilní ve 
styku s rozpouštědly, tj. barvy, plasty a elastomery.

Vysoká vzlínavost zajišťuje velmi hospodárné použití. 
Jeden litr oleje RIVOLTA T.R.S. / T.R.S. Plus zaručuje 
smočení  kovového  povrchu  asi  170  m2,  a  to  i 
v případě drsného povrchu. 

Oleje  RIVOLTA  T.R.S.  /  T.R.S.  Plus  neobsahují 
silikony ani složky s obsahem silikonů.

Oleje RIVOLTA T.R.S. / T.R.S. Plus jsou vyrobeny na 
bázi látek, které podle zákona o chemických látkách a 
přípravcích  nejsou  toxické  ani  kancerogenní.  Při 
správném použití nepředstavují oleje RIVOLTA T.R.S. 
/  T.R.S.  Plus  žádné  riziko  pro  zdraví  pracovníků. 
Podle  německých  předpisů  je  olej  RIVOLTA T.R.S. 
Plus použitelný také v potravinářství.

Nanášení 

Oleje  RIVOLTA  T.R.S.  /  T.R.S.  Plus  lze  aplikovat 
štětcem,  ponorem,  nástřikem,  apod.,  k dispozici  je 
také balení ve spreji.

RIVOLTA T.R.S. / T.R.S. Plus

Vzlínavý olej nejvyšší jakosti 

http://www.hazmioil.cz/PI/RIVOLTA_TRS_Plus.pdf

