
PTFE+ LUBRICANT

VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Vysoce kvalitní vzlínavý a mazací olej s obsahem 
PTFE.

PTFE+ LUBRICANT je díky vysoké vzlínavé a mazací schopnosti vhodný pro mazání téměř všech pohyblivých 

statických dílů v automobilové a průmyslové oblasti a to i v potravinářském průmyslu – na jatkách apod.

Příklady použití: např. kabely, objímky, panty, dveřní zámky, brzdové a spojkové pedály, mechanismy střešních 

oken, uchycení kapot, vodící lišty sedadel, kryty benzínových nádrží a mnoho dalších komponent, které požadují 

dokonalé průhledné mazání.

Návod na použití:

1. Před použitím dobře protřepejte.
2. Kartáčem odstraňte veškerou rez.
3. Nastříkejte na požadovanou plochu.
4. Nechejte produkt penetrovat.
5. Na těžko dostupné plochy použijte aplikátor .
6. PTFE+ LUBRICANT zanechá dlouhodobě povlak PTFE, který obsahuje mazadlo.

Název Zkratka Balení Obj. číslo

PTFE+ Lubricant PTFE 150 12 x 150 ml, sprej 85540

PTFE+ Lubricant PTFE 12 x 500 ml, sprej 84065

� Obsahuje PTFE – zanechává povrch namazaný, i když zaschne.

� Schválený NSF (kategorie H1) – bezpečný pro použití v nepřímém kontaktu s potravinami.

� Penetrant a mazadlo v jednom – pronikne do těsných míst a následně je promaže.

� Víceúčelový produkt – redukuje zásoby na skladě.

� Je průhledný – používá se na viditelných místech.

� Zanechává suchý nátěr - nepřitahuje prach ani špínu.



Číslo výrobku: 85540, 84065

Název: PTFE+ LUBRICANT

Životnost:               24 měsíců

Rizikové info:          extrémně hořlavý, nebezpečný pro životní prostředí

MSDS: ano

NSF registrace: kategorie H1 

Bod vzplanutí: -40°C

Teplotní rozsah: -30°C až + 220°C

Rozpustnost ve vodě: nerozpustná

VOC: 370 g/l

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

R 12 Extrémně hořlavý.

R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

S 23 Nevdechovat aerosol

S 29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho 

obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

PTFE+ LUBRICANT

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.

Pokyny pro první pomoc:
Obecná upozornění: Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem. Postižené dopravit na čerstvý vzduch.

Při nadýchání: Postiženého dovést na čerstvý vzduch a uložit v klidném prostředí. Zavést lékařské ošetření.

Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.

Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem.

Při požití: Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc.

F+
Extrémně 
hořlavý.

UPOZORNĚNÍ:
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. 

Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. 

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. 

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. 

Uchovávejte mimo dosah dětí.

N 
Nebezpečný pro
životní prostředí.
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Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče CZ

Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285
Fax: +420 515 915 284
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