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HT – LUB SPRAY NSF
Vysokoteplotné mazivo s NSF certifikáciou

Oblasť použitia:
Mazanie závitových a narazených spojov, vystavených extrémne vysokým prevádzkovým
teplotám, vysokým tlakom a nepriaznivým podmienkam v potravinárskych a farmaceutických
výrobných závodoch.
Spôsob použitia :
Sprej pred použitím dôkladne pretrepte a následne aplikujte z približne 30 cm vzdialenosti
priamo na mazané miesto, závit alebo plochu.

Vlastnosti výrobku :
Špeciálne mazivo pre aplikácie v extrémnych prevádzkových podmienkach priemyselnej
výroby a dielenskej údržby. Zabraňuje zhrdzaveniu, zapečeniu, opotrebovaniu závitových a
narazených spojení. Zaisťuje mazanie extrémne namáhaných strojných súčiastok.
• Vhodný na konzerváciu oceľových, nerezových a nekovových spojov
• Odolný kyselinám, hydrxidom, horúcej aj studenej vode, benzínu a parám
• Odolný proti vyhoreniu a umývaniu
• Bez obsahu kovov
• Teplotná odolnosť -40 až +1400 °C
• Nespôsobuje elektrochemickú koróziu
• Nespôsobuje tvorbu lokálnych chemických článkov
• Certifikácia NSF H1 č. 154002
Príklady použitia:
• montážne a demontážne práce (skrutkové systémy, ventily, šupátka, vretená, ochrana
tesnení )
• eliminácia zadretia a deformácie závitov skrutiek, závesných čapov, ventilov, náprav,
podporiek rozdeľovacieho potrubia
• mazanie závitových tyčí, vedení, vodiacich líšt, válčekových systémov
• montáže parných vedení (skrutkovania, tesnení, uzáverov, šupatiek)
• impregnácia tesnení a ochrana pre poškodením teplom

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov
výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu.

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
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.

