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TECHNICKÉ ÚDAJE 
SUCHÉ MAZIVO  PTFE 

Profesionální výrobek pokládající suchý film na bázi polytetrafluorethylenu 
 

Charakteristika (vlastnosti) a místo použití: 
 
Výrobek na bázi surovin syntetické povahy a přísah podporujících přilnavost (nepryskyřičného 
typu), tříděných a obohacených ultrajemnými částmi PTF, které jsou mikrorozptýlené. 
Je ideální k tvorbě odolné patiny s vysokým stupněm kluznosti. 
používá se k mazání za sucha u nástrojů a povrchů, u nichž je nemožné použít jiné typy 
lubrifikantů. 
Tvoří suchý povlak, bílý, neznečisťující. Přilne ke kovům, dřevu, plastu, sklu, kůži, gumě, 
kabelům a lanům. 
Snižuje koeficient třenní a taktéž zabraňuje zablokování součástek. 
Je nezbytný v mechanickém průmyslu k lubrifikaci kabelů, dopravníků, které dopravují zvlášť 
těžké součástky skluzem na kluzadlech či kolejnicích. 
Je stabilní mezi -100°C - +260°C a vůči agresivním chemikáliím. Je nesmývatelná vodou. 
Nanášet lehkými nánosy, které se  v intervalu po 10 minutách opakují. 
Výrobek byl vyvinut tak, aby zůstával nezměněný v čase, a představuje vynikající odolnost vůči 
korozi a vůči agresivnímu působení atmosférických činitelů. 
Je ideální k aplikaci na nástrojích pro zpracování kovu, lisovadlech, frézách, úhelnících. 
 
Technické a chemicko-fyzikální vlastnosti: 
- rychleschnoucí 
- vysoká kluznost 
- vysoká odolnost na vysoký tlak 
- neobsahuje CFC 
- samočisticí ventil 

 
Specifikace: 
Vzhled:   bílá kapalina 
Interval provozní teploty od -50°C a 350°C 
Průměrný rozměr částic 2 Mu 
 
Skladování: 
Nevystavovat teplotám přesahujícím 50°C. 
 
Z provedených zkoušek nevyplynula zvláštní neslučitelnost s předchozími nátěry, plasty a 
gumami. Doporučuje se však provést předběžné zkoušky. 
 
Informace podané v této technické tabulce jsou založené na našich aktuálních znalostech a zkušenostech. Uvedená data a charakteristika 
nejsou garancí pro spotřebitele, který má v každém případě povinnost provést patřičné předběžné zkoušky. Výrobce nepřijímá žádnou 
zodpovědnost ( ať už explicitní či implicitní ) za způsob a specifikaci jeho použití. Spotřebitel je zodpovědný se ujistit, že všechny platné zákony 
jsou respektovány. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost, až už explicitní či implicitní, za následky či neúmyslné škody jakéhokoliv druhu, 
včetně ztráty zisku. Technické údaje zde uvedené jsou považované jako odkaz či výchozí bod pro spotřebitele. Pro bližší, specifické údaje o 
výrobku kontaktujte kancelář technické asistence.   
 

 
 


