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Temizleyiciler  •  Koruyucular  •  Yağlayıcılar

KALIP BAKIM ÜRÜNLERİ EKİPMANLARINIZIN 
VERİMLİ ÇALIŞMASINI SAĞLAR

Kalıp bakım ürünleri önemli yatırım yaptığınız kalıp 
ve ekipmanlarınızı korur ve onların optimum seviyede 
çalışmasına olanak sağlayarak işletme verimliliğinin 
arttırılmasına destek olur. 

Lusin® Kalıp Bakım Ürünleri Sizin için 
önemli olanları korur 
Lusin® temizleyiciler, koruyucular ve yağlayıcılar pahalı 
ekipmanlarınız için mükemmel korozyon koruma 
özelliği sunarken onların temiz, yüksek performans ve 
maksimum verimlilikte çalışmasına destek olur.

Yüksek Karlılık için Lusin® Kalıp Bakım 
Çözümleri

Lusin® kalıp bakım ürünleri:
• Artan verimlilik için makinenin devreye alınmasının 

geliştirilmesi 

• Uzun ömür ve daha az duruşlar için temiz 
ekipmanlar

• Yüksek kaliteli ürünler ve daha az hurda için plastik 
ham madde, renk ve kirliliklerin temizlenmesi

• Belirlenmiş üretim parametreleriniz ile çalışarak 
ayarların ve ekipmanların değiştirilmesi için 
kaybedilen zamandan tasarruf

• Çevre bilinçli ve sürdürülebilir teknoloji

KALIP BAKIM ÜRÜNLERI

TERMOPLASTİKLER

TÜM İHTİYAÇLARINIZA UYGUN ÖZEL 
ÜRÜNLER
Lusin® serisi temizleyici, koruyucu ve yağlayıcılar farklı 
uygulamalarınız için sizlere önemli faydalar sunar:

• Plastik enjeksiyon

• Şişirme

• Ekstrüzyon (film, levha, profil, boru, tel ve kablo )

• İki bileşenli ekstrüzyon

Yüksek hijyen şartları gerektiren 
termoplastik uygulamalarınız için NSF 
sertifikalı kalıp bakım ürünlerimizi 
deneyiniz.



TERMOPLASTIK 
UYGULAMALARI İÇIN 
ÇÖZÜMLERDE LIDER
Lusin® termoplastik endüstrisinde 60 yılı 
aşkın bir süredir liderdir ve termoplastik 
endüstrisi için en gelişmiş yardımcı 
kimyasalları geliştirmeye devam etmektedir. 
Lusin® ürünleri sürekli olarak üretkenliği ve 
kaliteyi artırmak için özel olarak sağlanan 
avantajları sağlar.

Kirliliğe Karşı Güçlü 
Temizleyici Ürünler 
Zamanla kalıp yüzeyinde biriken kirlilikler 
parça arızalarına ve kalıp hasarlarına 
sebep olurlar. 
Lusin® temizleme ürünleri daha iyi 
yüzey kalitesi ve kısa devreye alma 
prosedürü için plastik ham madde, renk, 
katkı, vaks, yağ, gres ve pek çok polimer 
kalıntısını güvenli ve etkili bir şekilde 
temizler. Hassas uygulamalar için sprey 
ambalajları da bulunmaktadır.

Yüksek Basınç Altında Yüksek 
Performanslı Yağlayıcılar
Lusin® yağlayıcıları plastik enjeksiyon 
makinalarındaki itici pimlerin ve 
maçaların yağlanması için özel olarak 
geliştirilmiştir. Güçlü yağlayıcı filmi 
sayesinde hareketli parçaların daha rahat 
hareket etmesini sağlarken kırılma ve 
kaynamaların önüne geçer.  Damlama 
yapmadığından nihai ürün üzerinde 
kirliliğe sebep olmaz. Lusin® yağlayıcıları 
ekipmanlarınızı korozyona karşı da korur.
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Daha Yüksek Verimlilik İçin 
Komple Çözüm
Daha fazla verimlilik ve maliyet etkinliği 
için bakım çözümlerimizin çoğu bir üründe 
çok sayıda fayda sağlamaktadır. Tam bir 
sistem olarak kullanıldığında, Lusin® kalıp 
bakım ürünleri, her bir ürünün gücünü 
artıracak şekilde tasarlanmıştır. Düzenli 
bir bakım rutinin bir parçası olarak, 
temizleyiciler, yağlayıcılar ve koruyucu 
ürünler kombinasyonu maksimum fayda 
sağlamaktadır.

Daha Uzun Ekipman Ömrü İçin 
Koruyucular 
Kolay uygulanabilen Lusin® koruyucuları 
metal yüzeyler ile su, oksijen ve diğer 
korozif maddeler arasında bariyer 
oluşturarak ekipmanların temiz ve verimli 
çalışmasına olanak sağlar. Renklendirilmiş 
çeşitleri uygulama noktasında kolay 
gözlem olanağı sağlar. Kalıp ayırıcı gibi 
çalışan ve üretim prosesinde kendi kendine 
temizlenen koruyucularımız daha kısa 
sürede ürün almanıza yardımcı olarak 
operasyon verimliliğinizin artmasına 
yardımcı olur. Koruyucu ürünlerimizden 
maksimum faydayı alabilmek için 
Lusin® temizleyiciler ile beraber bakım 
süreçlerinizde kullanmanızı tavsiye ederiz.
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Lusin® Clean L 23 F Sprey / Açık  
Lusin® Clean L 101 F Sprey / Açık   
Lusin® Clean L 11 Sprey / Açık 
Lusin® Clean L 52 F Sprey / Açık  
Lusin® Protect G 11/G 12* Sprey / Açık  

Lusin® Protect O 45 F Sprey / Açık    

Lusin® Protect G 31/G 32* Sprey / Açık  

Lusin® Protect G 31 F Sprey / Açık   

Lusin® Protect O 41 Sprey / Açık   

Lusin® Lub UH1 96-402 Pasta    

Lusin® Lub PZO 152 Sprey / Açık   
Lusin® Lub PM 1001 Sprey / Açık  
Lusin® Lub PY 300 F Pasta    
Lusin® Lub O 32 F Sprey / Açık   

Yüksek uygunluk  Kısmi uygunluk Uygun      * Kırmızı renkli

NOTLAR: Tüm ürünler dünyanın tüm bölgelerinde bulunmayabilir. Ara sıra sunulan değişiklikler nedeniyle, ürün özel-
likleri değişebilir. En güncel bilgileri sağlamak için lütfen yerel temsilcinizle görüşün.

Lusin®

TEMIZLEYICILER
KORUYUCULAR
YAĞLAYICILAR
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