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OIL
VIACÚČELOVÉ
MAZIVO

Vysoko kvalitný viacúčelový sprej a uvoľňujúce mazivo

Vysoká penetrácia do hrdze a nečistôt. Chráni pred vonkajšou koróziou.
APLIKÁCIE:
Ľahko uvoľňuje všetky druhy zaseknutých kovových častí: matice, pružiny, pánty, skrutky,
ozubené kolesá, ložiská, reťaze atď. Znižuje námahu potrebnú na rozoberanie zhrdzavených a
skorodovaných kusov a príslušenstva.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml.
AKO POUŽIŤ :
Mierne potraste plechovkou a nastriekajte, kým sa nevytvorí film, aby sa premazali a ochránili
kovové povrchy. Aplikujte vo vzdialenosti 20/25 cm od ošetrovaného povrchu v krátkych a
prerušovaných nástrekoch. Ak chcete uvoľniť zhrdzavené zaseknuté časti, vyčistite kus a
bohato nastriekajte. Počkajte asi dve minúty, kým prípravok prenikne. Aby ste vytlačili vlhkosť,
naneste produkt v prebytku, kým neodkvapká bez vlhkosti.

PTFE
OLEJ

Antikorozívny a ochanný olej s PTFE

Antikorozívny a ochanný olej, ktorý poskytuje vynikajúce mazanie, penetráciu a odvádzanie
vlhkosti. Okrem toho zaručuje dlhotrvajúce mazanie, ktoré znižuje ročné náklady na údržbu.
PTFE zlepšuje kontakt medzi dvoma povrchmi a poskytuje mazanie potrebné v extrémnych
podmienkach.
APLIKÁCIE:
Vhodné pre bežnú údržbu strojov. Maže nástroje, pánty, valivé ložiská, ako aj lisy pracujúce pri
nepretržitom vysokom zaťažení a zvyčajne tam, kde je potrebná priľnavá vrstva, ktorá by
vydržala veľké zaťaženie.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml.
AKO POUŽIŤ:
Mierne potraste plechovkou a nastriekajte, kým sa nevytvorí film, aby sa premazali a ochránili
kovové povrchy. Aplikujte vo vzdialenosti 20/30 cm od povrchu v krátkych a prerušovaných
nástrekoch. Ak chcete uvoľniť zhrdzavené zaseknuté časti, vyčistite kus a bohato nastriekajte.
Počkajte asi dve minúty, kým prípravok prenikne. Aby ste vytlačili vlhkosť, aplikujte produkt v
prebytku, kým neodkvapká, bez vlhkosti.

OIL
PTFE
VAZELÍNA

Lítiová biela vazelína s minerálnym olejom a PTFE.

Naše mazivo ponúka dlhotrvajúce mazanie, ktoré funguje v náročných podmienkach vysokej
vlhkosti a extrémnych teplôt. Poskytuje vysokú priľnavosť a tesnosť. Silné antikorózne
vlastnosti a vysoká odolnosť proti opotrebovaniu. Pracovné podmienky medzi -35 a 170ºC.
Čistý produkt s nízkou toxicitou.
APLIKÁCIE:
PTFE mazivo v spreji je vhodné na mazanie pomalých a rýchlych ložísk pracujúcich pri vysokých
teplotách, ako sú: ventilátory, pece a ložiská elektrických strojov. Odporúča sa do ložísk
vibračných a oscilačných strojov, valčekových ložísk, ozubených reťazí, kĺbov…
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml.
AKO POUŽIŤ:
Nádobu silno pretrepte 1 minútu po zaznení guľôčok. Nastriekajte produkt a vytvorte film,
ktorý premaže a ochráni kovový nosič. Aplikujte zo vzdialenosti 20/25 cm od ošetrovaného
povrchu v krátkych a rerušovaných nástrekoch.

VIACÚČELOVÝ
SILIKÓNOVÝ
OLEJ

Silikónový olej

Odolné voči plesniam a baktériám. Odpudzuje vlhkosť. Navrhnuté pre účinnú ochranu a
mazanie povrchov.
APLIKÁCIE:
Nelepivý sprej na uvoľnenie foriem: ako separačný prostriedok pri odformovaní gumy,
plastových dielov a sadry.
Zvárací sprej: umožňuje ochranu povrchov pri zváraní.
Leštenie: obnovuje a leští všetky druhy podkladov: vinyl, plast, drevo, kožu, kovové povrchy atď.
Hydroizolácia: nepremokavé plachty, plátna, topánky atď.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 500 ml.
AKO POUŽIŤ:
Mierne zatraste plechovkou a nastriekajte prípravok, aby ste získali vrstvu, ktorá premastí a
ochráni ošetrovaný povrch. Striekajte zo vzdialenosti 30 cm. Len jednou aplikáciou vytvoríte
tenkú a rovnomernú vrstvu, ktorá vo väčšine prípadov bude stačiť.

OIL
BEZSILIKÓNOVÝ
SEPARAČNÝ
A ODFORMOVACÍ
SPREJ

Pretierateľný uvoľňovací a separačný prostriedok
bez silikónu
Produkt s dvoma funkciami:
• Ako antiadhézny prostriedok v procesoch lisovania plastov.
• Ako ochranný sprej proti rozstrekom pri zváraní.
APLIKÁCIE:
PROSTRIEDOK NA UVOĽŇOVANIE FORIEM: Poskytuje jednotný film s vysokou mazacou silou
na zlepšenie procesov uvoľňovania foriem. Kompatibilné s väčšinou plastov.
ZVÁRACÍ SPREJ: Veľmi užitočný pri zváraní. Zabraňuje priľnutiu rozstrekov zo zvárania na
kovové povrchy.
Formulácia bez silikónu umožňuje, aby boli ošetrené kusy neskôr maľované, potlačené,
sieťované, atď. bez problémov s nekompatibilitou.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml.
AKO POUŽIŤ:
Pred použitím plechovku pretrepte asi 30 sekúnd. Striekajte zo vzdialenosti 30 cm. Jedinou
aplikáciou získate tenkú a rovnomernú vrstvu, ktorá vo väčšine prípadov postačuje.

Nepoužívajte na zariadeniach pripojených k napájaniu a aplikujte na dobre
vetraných miestach. Po vyprázdnení by sa plechovka mala vložiť do žltej nádoby.
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