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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 13.10.2020 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 26/25/06/2020. 

PRO-LINE ULPÍVACÍ MAZACÍ SPREJ 
Pro-Line Haftschmier-Spray 

POPIS Vysoce jakostní, syntetická, tepelně stabilní, extrémně přilnavá a neodstředitelná 
kompozice mazacích látek. Po odpaření rozpouštědel zůstává na ošetřených plo-
chách extrémně přilnavý mazací film. Díky speciálnímu složení prostředek posky-
tuje optimální ochranu proti korozi a zaručuje výborné těsnicí vlastnosti. Vysoká 
odolnost vůči tlaku a dlouhodobý účinek přináší všem ošetřeným součástkám op-
timální ochranu také za extrémních podmínek. 

VLASTNOSTI - nejvyšší schopnost odolávat vysokým tlakům 
  - velmi dobrá odolnost vůči studené i horké vodě 
  - výborná ochrana proti korozi 
  - výborná přilnavost 
  - výborná stálost při vysokých teplotách 
  - optimální účinek pouze v nesmíšeném stavu s jiným tukem 
  - dobrá vzlínavost 
  - aplikace i s dózou otočenou dnem vzhůru 
  - dlouhodobý účinek 
  - čistota při použití 

TECHNICKÁ DATA Báze : syntetický olej, směs polymerů 
Barva / vzhled : světle žlutá 

 Rozsah teplot pro použití : -30 – +180 °C 
  : krátkodobě až do +200 °C 
 Hnací plyn : propan, butan 

Trvanlivost v originál. uzavřeném obalu : 60 měsíců 

OBLAST POUŽITÍ  Automobilový průmysl: Pro preventivní intervalové mazání součástek v osob-
ních i užitkových motorových vozidlech, jako jsou závěsy, klouby, táhla, řídicí tyče, 
vřetena, vodítka, vodicí lišty, dveřní čepy, ložiska a drážková spojení. 

 Průmyslová oblast: Plošným nástřikem silně přilnavé antikorozní vrstvy je možno 
chránit skladované ocelové plochy. Pro první a preventivní intervalové mazání 
součástek v průmyslové oblasti, jako jsou vodicí lišty, závěsy, klouby, táhla, řídicí 
tyče, vřetena, vodítka a ložiska. 

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 prostředek ze vzdálenosti cca 20 – 25 cm. Lze 
stříkat i s dózou otočenou dnem vzhůru. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 ml aerosolová dóza Obj. č. 7388 D-GB-I-E-P 
 400 ml aerosolová dóza  Obj. č. 9915 GB-DK-FIN-N-S 
 400 ml aerosolová dóza  Obj. č. 20676 D-NL-F-GR-RUS 
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