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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 12.10.2020 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 19/30/07/2020. 

PRO-LINE ÚDRŽBOVÝ BÍLÝ TUK VE SPREJI 
Pro-Line Wartungs-Spray weiß 

POPIS Velmi dobře přilnavý a vodě odolný jakostní mazací prostředek bílé barvy. Po od-
paření rozpouštědel zůstává na ošetřených částech měkká mazací vrstva, která 
může být kvůli své vynikající nízko a vysokoteplotní odolnosti použitá v nejtěžších 
provozních podmínkách. Díky spolehlivé ochraně proti korozi a dobré odolnosti 
proti vodě jsou ošetřené součástky optimálně chráněny. Extrémní přilnavost ma-
zací vrstvy umožňuje mimořádně čistou aplikaci. Maže a udržuje veškeré sou-
částky. 

VLASTNOSTI - excelentní vysokotlaké vlastnosti a ochrana proti opotřebení 
 - dobrá ochrana proti korozi 
 - výborná přilnavost 
 - dobrá odolnost proti vodě 
 - čistota při použití 
 - zabraňuje vzniku koroze na třecích plochách 
 - vynikající mazací schopnosti 
 - aplikace i s dózou otočenou dnem vzhůru 
 - výborná stálost vlastností při nízkých i vysokých teplotách 
 - 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, řetězů, pružin, dveřních závor, veškeré jemné mechaniky, vřeten, vodítek, per 
apod. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Ošetřované plochy musí být čisté, zbavené usazenin, špíny a vlhkosti. Před pou-
žitím dózu dobře protřepat. Podle potřeby nastříkat požadovanou tloušťku vrstvy. 
Díky vyklápěcímu stříkacímu nástavci je možno aplikovat prostředek s dokonalou 
přesností. Pokud je stříkací nástavec sklopený, je možná plošná aplikace pro-
středku. Na velké plochy stříkat údržbový bílý tuk ze vzdálenosti cca 20 – 25 cm. 
Lze stříkat i s dózou otočenou dnem vzhůru. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 ml  aerosolová dóza Obj. č. 7387 D-GB-I-E-P 
 400 ml  aerosolová dóza Obj. č. 9914 GB-DK-FIN-N-S 
 400 ml aerosolová dóza  Obj. č. 20675 D-NL-F-GR-RUS 
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