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PTFE SUPER LUBE
Syntetické teflonové mazadlo 

CHARAKTERISTIKA:
PTFE SUPER LUBE je vysoce kvalitní, víceúčelové mazadlo na 

bázi minerálních olejů s příměsí teflonu (PTFE) a jiných aktivních 

látek pro zvýšení celkové přilnavosti mazadla k povrchu, snížení  

opotřebení mazaného dílu a pro potlačení povrchové koroze a 

oxidace. Neobsahuje silikon ani kyseliny, je odolný vysokému 

zatížení. Nepoškozuje plasty, gumu a nylon. 360° ventil umožňuje 

aplikaci obsahu ve všech polohách dózy.

APLIKACE:
PTFE SUPER LUBE nachází uplatnění jako víceúčelové, vysoce 

penetrační mazadlo pohyblivých dílů a sestav v automobilovém 

průmyslu i ve strojírenství, ale i jako účinná ochranná bariéra proti 

průniku vody a tvorbě koroze. Díky odolnosti vysokému tlaku a 

otěru, může být výrobek použit pro mechanismy s vysokým 

zatížením. 

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Před použitím sprej dobře protřepat.

2. Aplikovat v potřebném množství ze vzdálenosti 20 až 30 cm 

na mazaná místa.

Nepoužívat v provozech pro výrobu / transport potravin.

SPECIFIKACE:
Konzistence: tekutá; Barva: transparentní; Báze: minerální olej; 

Příměsi: PTFE, antioxidační složky, inhibitory koroze, přísady pro 

zlepšení přilnavosti; Teplotní odolnost: -35 ° C až + 290 °C; 

Hustota: 0,687 g/cm3; 

Kinematická viskozita:  ( 20°C) = 755 až 800 mm2/s, 

(40°C) = 250 až 300 mm2/s, 

(100°C) =   60 až 65 mm2/s;  

Test Timken O.K. Load (EP aditiva): ˃ 50 (ASTM D 2782)

SKLADOVÁNÍ: 
30 měsíců na suchém a chladném místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Vezměte, prosím, na vědomí údaje o 

bezpečnosti, které jsou uvedeny v 

bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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