
Sprej na reťaze a ozubené kolesá 
Mazivo na silne zaťažované priemyselné reťaze, ozubené kolesá a oceľové laná

70 - 07

Oblasť použitia :
Priemyselné mazivo na reťaze, ozubené kolesá a oceľové laná pracujúce pri
extrémnych prevádzkových podmienkach a vysokých záťažiach.

Spôsob použitia :
Sprej pred použitím dôkladne pretrepte. Aplikujte z cca 25 cm vzdialenosti 
priamo na očistenú reťaz. Po použití dôkladne prečistite trysku spreja.

Vlastnosti výrobku :
Špeciálne priemyselné mazivo, určené na mazanie nekrytých reťazí strojov, do-
pravníkov, vysokozdvižných vozíkov, mazaní ozubených kolies, kĺbov, oceľových
lán, šnekových prevodov a iných silne zaťažovaných strojných dielov.

• Vynikajúca priľnavosť k povrchom
• Bez nežiadúcich skvapnutí (ideálny pre použitie v papierenskom a textilnom

priemysle)
• Výborná odolnosť voči vymývaniu vodou, odpadovým vodám a agresívnym

médiám
• Vytesňuje vlhkosť
• Extrémna odolnosť v tlaku a odolnosť voči oteru
• Aplikovateľný priamo za prevádzky
• Predlžuje životnosť reťazí až o 100%
• Použitelný od -10o C

Príklady použitia:
• na mazanie všetkých reťazových a lanových prevodov vo všetkých priemy-

selných aj dielenských prevádzakch
• všetky podobné aplikácie v doprave, u automobilov a taktiež motocyklov        

a jazdných kôl
• dopravníky v potravinárskej výrobe, stavebné stroje, výťahy, lanovky, mieša-

cie zaridenia, baliace stroje apod.
• ideálny na využitie v priemysle, poľnohospodárstve a stavebníctve 
   a autoopravárenstve

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


