
Metaflon

Vysokovýkonný mazací olej s časticami PTFE pre extrémne podmienky

70-25

Oblasť použitia:

V celej oblasti ošetrovania a údržby všetkých priemyselných a dielenských prevádzok,

na stavbách, v garážach, v skladoch a halách, vo vonkajšom prostredí aj v interiéroch.

Aplikovateľný na mazanie všetkých pohyblivých a klzných mechanizmov vyrobených

z kovov alebo plastov vrátane gumových častí v náročných podmienkach s extrémnym

zaťažením. Vytvára extrémne klznú a odolnú vrstvu s vysokým obsahom PTFE

(polytetrafluorethylenu).

Spôsob použitia :

Po odstránení všetkých mastnôt a nečistôt sprej striekajte zo vzdialenosti cca 25 cm

priamo na mazané miesto alebo plochu.

Vlastnosti výrobku:

Mazací a separačný prípravok bez obsahu silikónu pre profesionálne dielenské použitie

s obsahom PTFE. Zabraňuje opotrebenie a koróziu skrutkových spojov, zaisťuje

mazanie extra namáhaných strojných súčastí, reťazí, „O“ krúžkov, ozubených kolies,

lanových a pákových prevodov.

• Dlhodobé konzervačné účinky pred atmosférickými vplyvmi, vytvára ochranný 

a mazací film, odpudzuje prach.

• Nenapadá gumu, plasty a laky.

• Uvoľňuje zhrdzavené spoje.

• Vysoká vzlínavosť po aplikácii, vďaka kapilárnemu efektu sa dostane aj do
najmenších dutín a špár, preniká pod znečistené miesta, čistí od špiny a dechtu.

• Odolný kyselinám a alkáliám.

• Odpudzuje vodu, vytesňuje vlhkosť a zabraňuje zamŕzaniu mazaných miest.

• Neobsahuje silikón.

• Teplotný rozsah: -60oC až +260oC.

Príklady použitia:

• mazanie ložísk, skrutkových spojov, kĺbov a prevodov

• mazanie klzných plôch, meracích prístrojov, elektrosúčiastok, reťazí

• mazanie ozubených prevodov, lanovodov, valčekových systémov, ventilov

• ochrana gumových a plastových tesnení

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných

údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť

podkladového povrchu.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším 

vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o .

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01  Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk


