
HT - Super sprej s PTFE                                                                                 
Transparentné, silno priľnavé mazivo s obsahom častíc PTFE

a sjednocení povrchových a barevných odlišností nerezi (např. po svařování) 
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Oblasť použitia:
Na ošetrovanie a údržbu zariadení vystavovaných vysokým tlakom, silným vi-
bráciám a nárazom. Ideálny na mazanie silne zaťažovaných ťažko dostupných 
miest alebo pod vodou pracujúcich mechanizmov. Vhodný na použitie v potrav-
inárstve, cukrovaroch, konzervárňach, papierňach, automobilovom priemysle,
lodeniciach a komunálnych službách. 

Spôsob použitia :
Sprej nastriekajte zo vzdialenosti cca 25 cm priamo na vopred očistené a 
odmastené miesto alebo plochu. 

Vlastnosti výrobku :
Transparentne silne priľnavé mazivo s obsahem PTFE, s vynikajúcou odolnosťou 
proti vode a vysokým tlakom. Po nastriekaní sa výborne rozptyľuje,spoľahlivo
priľne na všechny pevné povrchy. Zabraňuje opotrebeniu a korózii na extrémne
namáhaných súčastiach (ozubené prevody, ozubené kolesá, reťaze, oceľové
laná, hriadele, otočné kĺby, klzné koľajnice a pod.). Predlužuje životnosť stro-
jov. Šetrí náklady na údržbu.

• Zabraňuje zadreniu a tvorbe korózie
• Vysoko vzlínavý, pevne priľnavý
• Výborná odolnosť voči prúdiacej vode, slanej vode, nariedeným kyselinám a 

hydroxidom
• Schopnosť odpudzovať vodu
• Teplotná odolnosť: -30°C až +200°C

Príklady použitia:
• Mazanie reťazí, dopravníkov, prevodov, ložísk, piestov a iných pohyblivých súčastí
• Maže ozubené kolesá, ozubené prevody, skrutkové prevody, ložiská, kladky, otočné

kĺby, kĺbové závesy, vačky, hriadele, vodiace tyče, vodiace lišty, válčekové systémy 
a dopravníky, pumpy, uzatváracie šupátka, ventily, prevodníky tlaku

• Vhodné na miešacie zariadenia, mixéry, drtiče, centrifúgy, stavebné stroje, dopravné 
zariadenia, sterilizátory, kompresory, klimatizácie a baliace stroje

• Vhodné tiež aj pri vyššom teplotnom zaťažení

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

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.  


