
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Jedinečná univerzální vazelína s vysokým rozsahem 

teplot a extrémní odolností. Obsahuje vysoce 

rafinovaný minerální olej, komplex lithiových mýdel a 

EP aditiva pro ochranu proti opotřebení.  

 Výborná teplotní odolnost -20°C až +180°C (krátkodobě až 220°C) 

 Dobrá tlaková odolnost – pracuje v extrémních podmínkách 

 Dobrá odolnost proti vymytí – nevytváří emulzi s vodou 

 Vynikající přilnavost ke kovovým podkladům – zůstává tam, kde je aplikována 

 Odolnost proti korozi a oxidaci 

 Dobrá kompatibilita s ostatními mazadly 

 Odolná vůči vnějším vlivům, slané a horké vodě, kyselinám, žíravinám apod. 
 Ideální pro mazání pohyblivých částí a součástek, vystavených působení vnějším vlivům (mráz apod.), např. u 

vysokozdvižných vozíků, jeřábů a různých posuvů 

Vhodná pro většinu aplikací na osobních a nákladních automobilech, pro mazání ložisek, závěsů dveří, lan, 

spojovacích a převodových mechanismů, mechanických výtahů, dopravníkových systémů, vodních čerpadel apod. 

Vzhledem k její odolnosti vůči vodě je ideální do průmyslu, kde jsou vazelíny třeba na pohyblivé části, které jsou 

vystavený vnějším vlivům jako jsou jeřáby nebo VZV. Vhodná také na aplikace, kde je lakovaný povrch, ošetřená 

plocha je vystavována vysokému tlaku vodního čištění nebo kde může přijít do kontaktu s kyselinami, zásadami, 
saponáty nebo slanou vodou. 

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo 

Blue Grease SBG 400 ml sprej 34946 

Blue Grease CBG 380 g kartuše 34949 

Blue Grease TBG1 1 L plechovka 34961 

Blue Grease TBG5 5 L kbelík 34962 

1. Sprej před použitím důkladně protřepejte! 
2. Povrch, na který chcete aplikovat produkt zbavte prachu, špíny, oxidace a zbytků staré vazelíny. 
3. Ten vyčistěte pomocí Acrysolu, Surface Cleaneru nebo Soft Surface Cleaneru a vysušte. 
4. Aplikujte Blue Grease. 

5. Množství produktu, které přebude na aplikovaném místě a není žádoucí odstraňte čistou a suchou látkou. 
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INSTRUKCE 

BLUE GREASE 



Číslo výrobku:           34946, 34949, 34961, 34962             

Název:                        Blue Grease  

Životnost:                 24 měsíců (sprej), 60 měsíců (větší balení) 
Bezpečnostní list:  ano 

Vzhled:   jemná, lepivá modrá pasta 

Hustota při 20°C:  0,89 g/cm3 

Test vymytí (1 h/79°C):   1,3% 

VOC:   445 g/l (34946) 

Teplotní rozsah:   -20°C až +180°C (krátkodobě 220°C) 

Penetrace po prohnětení(60 tahů): 265 – 295 (1/10 mm) (ASTM D217) 

Prodl. penetr.po prohn.(100 tis. tahů): 30 (1/10 mm) (ASTM D217) 

4-ball test opotřebení 1hod. / 40 kg:  0.50 mm (ASTM D2266) 

Prevence proti korozi Emcor:   0-0 (NFT 60-135) 

Koroze na mědi 24 hod. při 100°C:  1a (ASTM D4048) 

Bod zkápnutí:    >250°C (ASTM D566) 

Test ložiska kola 6 hod./ 150°C:  2 g (ASTM D 1263) 

Točivý moment při teplotě -20° C :  AIR 1650 mN.m  

Při startování:    <1000  

Po dobu běhu 1 hod.:   <100 

Kód celního sazebníku:  3403 99 10 

 

NLGI* klasifikace:  2 

 

*NLGI klasifikace je index mazadla, který indentifikuje jeho hustotu oproti specifikovanému standardu 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý 

uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní 
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku 

nesprávného použití,  nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz. 

BLUE GREASE 

N-tek, s.r.o.,  

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 
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Certifikát č. 06.176.812 

ISO 9001:2009  

Tel./fax: +420 519 411 872  

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 


