
Klzný lakový sprej  
Klzné suché mazivo s obsahom MoS2 

a sjednocení povrchových a barevných odlišností nerezi (např. po svařování) 
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Oblasť použitia:
Suché klzné mazivo na údržbu dlhodobo zaťažovaných nízkorýchlostných klzných 
miest, mazanie strojov v zábehu alebo znižovanie hlučnosti pracujúcich strojov. 
Použiteľné vo všetkých prevádzkach, ktoré vyžadujú mazanie suchým nemast-
ným mazivom, na ktorom sa neprichycuje prach napr. mlyny, vápenky, tehelne 
a kameňolomy. 

Spôsob použitia :
Sprej nastriekajte zo vzdialenosti cca 25 cm priamo na mazané miesto alebo 
plochu. 

Vlastnosti výrobku :
Odporúča sa ako vysoko kvalitné tuhé montážne mazivo, ktoré zasychá do 5
minút a ihneď maže. Na zaistenie trvalého mazania stačí len tenká vrstva. Jedná
sa o suché trvalé antistatické mazanie s rýchloschnúcim klzným protikoróznym 
ochranným filmom. Je ideálne ako zabiehajúce alebo jednorázové mazanie. Ďalej 
sa používá na mazanie vodiacich líšt, saní a závitových vedení u obrábacích 
strojov, válčekových dráh, hriadeľov, ložisiek, ozubených kolies  a pod.

• Výborné antikorózne účinky
• Konštantný koeficient trenia
• Nestarne a neživičnatie
• Výborná odolnosť voči kyselinám a hydroxidom
• Extrémna tlaková odolnosť
• Vynikajúca priľnavosť
• Rýchloschnúci 
• Teplotná odolnosť:  -120°C až +460°C

Príklady použitia:
• trvalé suché mazanie strojových súčastí 
• zábehové alebo jednorazové mazanie nových strojov
• mazanie vodiacich líšt, závitov, valčekových dráh, hriadeľov, ložísk, 

ozubených kolies a pod.

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.  


