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Oblasť použitia:
Univerzálny klzný, mazací a separačný prostriedok, použiteľný pri teplotách od -45oC
do +2200C, vhodný na použitie v potravinárskom priemysle a pri výrobe nápojov.

Spôsob použitia :
Sprej aplikujte z cca 25 cm vzdialenosti na ošetrovaný povrch a nechajte pôsobiť. Následné 
ošetrený povrch ľahko zotrite suchou čistou utierkou alebo priemyselnou utierkou. 

Vlastnosti výrobku :
Mazací a separačný sprej na priemyselné mazanie, konzerváciu, separáciu, impregná-
ciu a renováciu kovových povrchov, gumy a plastových povrchov. Vytvára na povrchu 
lesklý, tenký, klzný mazací film. Udelením certifikácie NSF je ideálny pre použitie v 
potravinárskom priemysle.

• Bez farby a zápachu
• Antistatický účinok
• Zabraňuje zkrehnutiu, namŕzaniu a zlepeniu gumových súčastí
• Skvele ošetruje gumové a plastové povrchy
• Izoluje elektrické kontakty proti vlhkosti
• Zabraňuje nežiaducemu zachytávaniu farieb a lepidiel
• Vhodný pre separáciu foriem pri vstriekavaní plastov
• Teplotná odolnosť: -45oC až +220oC
• Certifikácia NSF H1 č. 141653

Príklady použitia:
• speciálny prípravok na údržbu a ochranu stáčacích a baliacich zariadení v
  potravinárstve
• vhodný hlavne do prevádzok na výrobu krmív, do farmaceutického a
  kozmetického priemyslu
• použiteľný na všetky kovové materiály, nerez ocel, plasty,
  gumu a iné
• ideálny na okamžité zlepšovanie klzných vlastností u všetkých transportných
 systémov a pásov, koľajníc, vedení, válčekových dráh a plniacich linek. 

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

podkladového materiálu.

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.  


