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ÚDRŽBOVÝ BÍLÝ TUK VE SPREJI 
Wartungs-Spray weiss 

POPIS Bílý údržbový sprej je velmi dobře přilnavý a vodě odolný výkonný mazací prostře-
dek bílé barvy. Po odpaření rozpouštědel zůstává na ošetřených částech měkká 
mazací vrstva. 

VLASTNOSTI - vynikající mazací schopnost 
 - dobrá odolnost proti vodě 
 - dlouhodobá ochrana proti korozi 
 - výborné vlastnosti při nízkých i vysokých teplotách 
 - snižuje tvorbu rzi v lícovaných spojích 
 - vysoká přilnavost 
 - čistota při použití 
 - zabraňuje vzniku koroze na třecích plochách 
 - bez obsahu silikonu 

TECHNICKÁ DATA Barva / vzhled : bílá 
 Forma : kapalina, aerosol 
 Báze : minerální olej, tuhé mazací látky 
 Zahušťovadlo : bentonit 
 Zápach / vůně : charakteristický 
 Hustota při +20 °C : 0,64 g/ml 
 Bod vzplanutí : -97 °C 
 Bod skápnutí : není   ISO 2176 
 Klasifikační stupeň NLGI : 2 
 Rozsah teplot pro použití : -30 –  +250  °C 
 Hnací plyn : propan, butan 

OBLAST POUŽITÍ K mazání pohyblivých součástek: hřídelí, závěsů, kloubů, čepů, bovdenů, vodicích 
lišt, posuvných střech, řetězů, pružin, dveřních závor apod. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Před použitím dózu řádně protřepat. Na větší plochy nanášet bez použití nasazené 
kapilární trubičky ze vzdálenosti cca 20 – 25 cm. Kapilární trubička slouží k mazání 
méně přístupných míst a umožní tak bezproblémové použití a zaručenou účinnost 
přípravku. 

 Poznámka: Po použití je nutno pročistit ventil dózy prostříknutím (dózu držet 
dnem vzhůru), dokud nezačne unikat čistý hnací plyn. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 250 ml  aerosolová dóza Obj. č. 3075 D-GB-I-E-P 
 50 ml aerosolová dóza  Obj. č. 7556 D-RUS-UA 
 250 ml  aerosolová dóza  Obj. č. 1839 D-NL-F-GR-ARAB 
 250 ml  aerosolová dóza  Obj. č. 2872 GB-DK-FIN-N-S 
 250 ml  aerosolová dóza  Obj. č. 3953 D-RUS-UA 
 250 ml  aerosolová dóza  Obj. č. 2712 D-PL-H-RO-TR 
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