PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

OLEJ 250
O L E J 2 5 0 j e víc eúč elový v e l m i p ř i l n a v ý mazací
prostředek bez obsahu silikonu, použitelný na všechny
druhy kovů, plastů a gumy v rozsahu teplot od –20 °C
do +200 °C.

POUŽITÍ
OLEJ 250 se použív jako ochrana povrchu, separátor forem a mazivo s mimořádnou přilnavostí a životností. Výborně se
uplatňuje jako mazivo v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, zemědělství a lesnictví, kde může dojít k přímému
kontaktu maziva s potravinami nebo léky, nebo tam, kde může dojít ke kontaminaci půdy. Dále při mazání přesných
strojů a jemné mechaniky, kde je kladen mimořádný důraz na čisté mazání. Rovněž nachází široké uplatnění při mazání
čepů, řetězů, vodicích tyčí, klapek a zámků. Maže všechny typy těsnění a O kroužků.

VÝHODY
tepelná odolnost od -20 °C do +200 °C

absolutně čisté mazivo

bez zápachu

NÁVOD K POUŽITÍ
Místo aplikace očistěte od rzi, prachu a pevných nečistot. Odstraňte zbytky starého maziva a odmastěte výrobkem
TECHNOSOL®. Potom olej aplikujte běžným způsobem.

TECHNICKÁ DATA
Barva

čirá

Složení

minerální olej s aditivy

Bod vzplanutí

265 °C

Bod tuhnutí

–30 °C

Hustota (20 °C)

857 kg/m3
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OLEJ 250
OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr

204 105

25 l kanystr

204 125

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®

NO 1®

OLEJNIČKA

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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