
je biologicky odbúrateľné, maximálne účinné, rýchlo penetrujúce mazivo s čistiacim, ochranným a konzervačným efektom. Slúži 
ako mazadlo, chráni pred vlhkosťou, čistí a ošetruje. Rozpúšťa hrdzu, mastnotu, decht, zvyšky gumy, farieb a lepiacich látok. 
Vytlačí vodu z elektrokontaktov, zo štartovacích systémov, prístrojov (motorových aj elektrických). Čistí a chráni pred novým 
znečistením pri pracovnom chode. Pôsobí tak, že nečistotu a mastnotu infiltruje a tvorí izolačnú vrstvu odolnú voči korózii. 
Rozpúšťa zovreté zhrdzavené a skorodované kovové časti ako matky, skrutky, prepínače, spínače, ale tiež káble a spoje. Výborne 
odstraňuje karbón od strelného prachu a dokonale konzervuje strelné zbrane. Mastí zárubne a spoje, kolesá a valce, rukoväte a 
zámky na dverách a oknách, pružiny, pedále, bowdenové vedenia a pod. Vhodný na aj čistenie a ošetrovanie chrómu.

TECHNICKÝ LIST

Technické údaje:       

Balenie:     FE dóza 400ml
Farba:     Slabo hnedá až transparentná
Konzistencia     Aerosól
Skladovanie     Od + 5°C do + 35°C, chrániť pred priamym   
     slnečným žiarením
Tepelná odolnosť pri preprave:   - 15 °C
Záruka:     5 rokov od dátumu výroby
Výdatnosť 400 ml nádoby  v závislosti od ošetrovaného povrchu
Zápach     po vanilke

TECH
TM

MPT TECH™ Multifunkčný olej 5 v 1

Vlastnosti
- Päťnásobný účinok 
- Biologicky odbúrateľný (na 70%)
- Vytláča vodu a vlhkosť
- Efektívne penetruje 
- Výborne maže

MPT TECH™ Multifunkčný olej 5 v 1 tvorí komplexnú zmes mazacích olejov, výkonných aditív, povrchovo aktívnych látok a 
rozpúšťadiel, ktoré dohromady zaisťujú lubrikáciu, penetráciu, vytesnenie vody, čistenie a ochranu pred koróziou rôznych 
povrchov. Tieto vlastnosti z neho robia vynikajúci produkt na použitie v priemysle, záhradníctve, dielni, výrobe, námorníctve, ale 
aj v domácnosti a na akýkoľvek druh údržby.
Návod na použitie
Podklad by mal byť očistený od hrubých nečistôt. Nádobu silno potriasť. Aplikovať zo vzdialenosti cca. 20 - 30 cm. V prípade 
potreby rozotrieť mäkkou handrou.

- Narúša hrdzu
- Čistí a odmasťuje 
- Chráni povrch kovov, antikorozívny 
- Chráni pred vlhkosťou
- Neobsahuje silikón, rybí olej a ťažké kovy

400ml

VYTLÁČA
VLHKOSŤ

5 rokov
expirácia

ČISTÍMAŽE


