PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

SILIKONOVÉ
MAZIVO
SILIKONOVÉ MAZIVO je směs silikonového tuku, PTFE
a přísad, díky nimž výborně maže za vysokého tlaku
a teplot od –50 °C do +250 °C. SILIKONOVÉ MAZIVO je
nevodivé a vysoce odolné agresivním látkám, jako např.
slané vodě, kyselinám, alkáliím, páře, rozpouštědlům
a detergentům.

POUŽITÍ
SILIKONOVÉ MAZIVO se používá na mazání a ochranu silně namáhaných částí strojů a zařízení. Je ideální na mazání
teplotně namáhaných vodicích lišt, otevřených převodů, zámků, pantů, plastových ozubených převodů a pásových
dopravníkových systémů. Chrání vnější části elektrických zařízení proti vlhkosti a oxidaci. Výborně přilne na součástky,
je nekorozivní, netoxické a bezpečné vůči potravinám. Může se používat na izolační elektrické komponenty.

VÝHODY
Tepelná odolnost od –50 °C do +250 °C

Vynikající tlaková odolnost

Výborná přilnavost

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

TECHNICKÁ DATA
Barva

Nažloutlá

Složení

Silikonové mazivo, aditiva

Hustota (20 °C)

1225 kg/m3

Obsah silikonu

98 %
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SILIKONOVÉ MAZIVO
OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

500 ml dóza

200 410

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®

NO 1®

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.
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