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CC 80 Multifunkčný olej
Profesionálny multifunkčný olej na údržbu strojových a elektrických zariadení

Oblasť použitia:
Strojová výroba a údržba, rafinérie, bane, teplárne, elektrárne, vodárne, strojové dielne,
lisovne plastov, autodielne, lomy, dopravné podniky, papierne, tlačiarne atď.,
Spôsob použitia :
Olej nastriekajte zo vzdialenosti cca 30 cm priamo na vopred očistené miesto a
nechajte pôsobiť. Po aplikácii povrch zotrite suchou handrou.
Vlastnosti výrobku:
Multifunkčný olej uvoľňuje, maže, čistí, konzervuje a chráni pred vlhkosťou.
Uvoľňuje zahrdzavené spoje a rozpúšťa hrdzu.
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Čistiaci a mazací olej
Vysoký kapilárny účinok
Chráni kovové povrchy pred koróziou
Uvoľňuje pevne zahrdzavené strojové súčasti a spoje
Zaisťuje mazanie bez tukov
Obmedzuje vplyv vlhkosti na elektrické zariadenia a káble
Zabraňuje skratom vedení
Vhodný na ošetrovanie zbraní
Bez obsahu silikónu a minerálnych olejov
Nepoškodzuje plasty, gumu, tkaniny a lakované povrchy

Príklady použitia:
• mazanie strojov, mechanických spotrebičov, elektrozariadení, presných strojov,
spínačov, relé, vnútorných drôtov a rozvodov
• uvoľňovanie zahrdzavených alebo zoxidovaných spojov, montáž „O“ krúžkov,
skrutkových spojov, čapov, vodiacich tyčí a vedení, klapiek a zámkov
• odstránenie mastnôt a nečistôt z jemných mechanizmov znižovanie odporu trenia

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.

