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CALCIUM GREASE
Vysoce odolné mazadlo husté konzistence 

na bázi kalcia.

CHARAKTERISTIKA:
CALCIUM GREASE je vysoce kvalitní mazadlo pro náročné 

aplikace, s teplotní odolností od -20°C do +140°C. Je neagresivní, 

nenapadá lakované povrchy, běžné plasty ani gumu. Hustá 

konzistence zlepšuje celkovou přilnavost na místě aplikace 

(včetně svislých ploch) a zvyšuje odolnost mazadla při tlakovém 

mytí. Speciální 360° ES aplikátor umožňuje jednoduchou změnu 

plošného rozstřiku na bodový a aplikaci mazadla ve všech 

polohách dózy.

Produkt neobsahuje silikon.

APLIKACE:
CALCIUM GREASE se používá pro mazání a dlouhodobou 

ochranu stacionárních i pohyblivých dílů a sestav (např. 

převodová kola, řetězy, ozubení, pákové mechanismy, výsuvné 

písty, pojezdy bran, dopravníky apod.) pracujících v náročných 

podmínkách provozu, kde hrozí časté změny pracovních teplot a 

permanentní styk dílů s vodou.  

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.

2. Zvolte požadovaný typ rozstřiku (odklopte prodloužený

aplikátor až na doraz k trysce nebo jej ponechte sklopený 

v původní poloze). 

3. Aplikujte dostatečné množství CALCIUM GREASE na 

potřebné místo.

SPECIFIKACE:
Konzistence: aerosol ///// Barva: světlehnědá

Zápach: po ředidlech  ///// Zápalná teplota: > 230 °C

Hustota: 0,63 g/cm3   ///// Teplotní odolnost: -20 °C až +140 °C

Obsah EU-VOC: 544,2 g/l produktu

Obsah EU-VOC (hodnota v %): 86,8

Obsah netěkavých složek: 4,4 %

SKLADOVÁNÍ: 
10 let 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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