
         Metaflón S1  
 

 Vysoko aditivovaný, mazací a konzervačný olej  

do extrémnych podmienok  
 

 

70-2504 

Oblasť použitia: 

V oblasti dlhodobého ošetrovania a údržby na mazanie za extrémnych 
podmienok vo všetkých odvetviach priemyslu. Vhodný na mazanie všetkých 
klzných mechanizmov.  
 

Spôsob použitia : 

Po odstránení všetkých mastnôt a nečistôt sprej striekajte z cca. 25 cm 
vzdialenosti priamo na mazané miesto alebo plochu.  
 
Vlastnosti výrobku: 

Konzervačný, mazací a separačný prípravok na profesionálne dielenské 
použitie, zabezpečujúci aj mazanie za sucha. Zabraňuje opotrebeniu a korózii 
skrutkových spojov, zaisťuje mazanie extra namáhaných strojných súčastí, 
reťazí, „O“ krúžkov, ozubených kolies, lán, lanových a pákových prevodov.  
  
• Extrémny obsah aditív a PTFE  
• Vynikajúca mazacia schopnosť  
• Dlhodobé konzervačné a antikorózne účinky  
• Nenarušuje gumové, plastové a lakované povrchy  
• Uvoľňuje zhrdzavené spoje, rozpúšťa hrdzu a usadeniny  
• Znižuje opotrebenie pohyblivých súčastí  
• Vysoká vzlínavosť a schopnosť penetrácie  
• Odolný kyselinám a alkáliám  
• Odpudzuje vodu, vytesňuje vlhkosť a zabraňuje zamŕzaniu mazaných miest  
• Bez obsahu silikónu  
•Teplotný rozsah: -60 ̊C až +260 ̊C  
  
Príklady použitia:  
• mazanie ložísk, skrutkových spojov, kĺbov a prevodov  
• mazanie klzných plôch, meracích prístrojov, elektrosúčiastok, reťazí  
• mazanie ozubených prevodov, lán, lanovodov, válčekových systémov, šupátok 
a ventilov  
• ochrana gumových a plastových tesnení  
 

Bezpečnostné pokyny : 

Dodržiavajte   bezpečnostné   pokyny   uvedené   na   obale   a   karte 

bezpečnostných  údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím 

overte znášanlivosť podkladového povrchu.  

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. 

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 


