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TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
MAZIVO NA ŘETĚZY PROFI 

 
                               

Specifický výrobek k mazání řetězů 
 

 
Charakteristika (vlastnosti) a místo použití: 
Mazací tuk s vynikajícími vlastnostmi k mazání řetězů. Vysoce kvalitní výrobek, vyvinutý a testovaný pro automobilové závody 

jak silniční, tak terénní, zaručuje mazací účinek při extrémně dlouhém kontinuálním použití v obtížných podmínkách. 

Pronikáním do řetězových ok a mazáním spojovacích kolíčků garantuje vysoký výkon a přesnost přenosu pohybu, tudíž vždy 

maximální výkon pohonných mechanických součástí. Chrání před vodou a prachem. Snižuje opotřebení řetězu, řetězových 

kol, pastorku a pohybujících se mechanických součástí 

 

Mazivo na řetězy je formulováno s vysoce tříděnými přísadami, které umožňují: 

- vysokou účinnost proti opotřebení 

- značnou přilnavost 

- vysokou účinnost proti rzi 

- vysokou odolnost vůči korozi  

 

Aplikace: 

Technicky profesionální výrobek vyvinutý k mazání a cílené ochraně pohybových částí jízdních kol, motocyklů a průmyslových 

strojů. 

Vysoká a dokázaná technická kvalita činí z maziva na řetězy přípravek nezbytný k pravidelné i občasné údržbě řetězů a 

převodových ústrojí jízdních kol a motocyklů. 

 

Nastříkejte přímo na řetěz nebo na součástku určenou k lubrifikaci nebo ochraně. 

 

Technické a chemicko-fyzikální vlastnosti 
 

- vysoká přilnavost 

- vysokou odolnost na vysoký tlak 

- neobsahuje CFC 

- samočisticí ventil 

 

Barva:    jantarová 

Zápach:    uhlovodík 

Fyzikální stav:   kapalina pod tlakem 

Vysoce hořlavé 

 

Z provedených zkoušek nevyplynula zvláštní neslučitelnost s předchozími nátěry, plasty a gumou. Doporučuje se provedení 

předběžných zkoušek.  

 

 

 

 

K dispozici aktualizovaný bezpečnostní list (16 bodů) 
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.   

 
 


