
je anti-adhezívny prostriedok bez olejov a mazadla na ochranu, vyhladenie a ošetrenie umelých hmôt, gumy a kovov  v oblastiach 
kde nie je žiaduce použiť olej, tuky a iné mastné mazadlá. Chráni, izoluje a ošetruje umelé hmoty, gumu a kovy. Zabraňuje 
zlepeniu a vysychaniu gumených dielov a vŕzganiu a škrípaniu plastov. Používa sa  ako mazací prostriedok na bicykle, lyžiarske 
viazania, zámky a pánty, čapy, kĺbové závesy, rolety, kĺbové vedenia, koľajničky, skladacie strechy, ventily TÚV atď. 

TECHNICKÝ LIST

Technické údaje:       
Balenie:     FE dóza 400ml
Farba:     Transparentná
Hlavná zložka:    Dimethylpolysiloxane
Konzistencia:    Aerosól
Skladovanie:    Od + 5°C do + 35°C, chrániť pred priamym  
     slnečným žiarením
Tepelná odolnosť pri preprave:   - 15 °C
Výdatnosť 400 ml nádoby  cca. 2-3 m2 v závislosti pod povrchu
Hustota (pri 20°C):   0,62 g/ml
Zápach:     Charakteristický

TECH
TM

MPT TECH™ Silikónový olej   

Oblasti použitia 
Používa sa vo výrobe ako anti-adhezívny prostriedok pri formách a tlakovom odlievaní. V skladoch zabraňuje priľnutiu tovaru na 
dopravné pásy. V auto-motive sa používa na mazanie posuvných striech, roliet, koľajničiek, navíjačov atď. Chráni gumové 
tesnenia pred skrehnutím a starnutím. Ochraňuje elektrické kontakty pred vlhkosťou a koróziou. V oblasti spracovania dreva a 
papieru zabráni nalepeniu zvyškov lepidla na lis a vedenia.

Návod na použitie 
Podklad by mal byť suchý, bez prachu, bez mastnôt a olejov. Obsah nádoby krátko potriasť. Zo vzdialenosti cca. 10 cm striekať na 
cielené plochy ( napr. gumové tesnenia, koľajničky) a cca. 30 cm nastriekať na plochy s väčším požadovaným rozptylom (napr. 
rolety, strechy kabrioletov, dopravníkové pásy, atď.). Následne rozotrieť mäkkou handrou, alebo nechať vsiaknuť - vyschnúť. 
Pracujte pri teplotách 5 – 35°C

Vlastnosti produktu
- Maže bez škvŕn a stôp (neviditeľne)
- Odolnosť voči oteru a vonkajším vplyvom
- Teplotný rozsah použitia -50°C až + 200°C
- Chráni pred oxidáciou a koróziou 
- Pôsobí antistaticky a impregnačne

- Odstraňuje vŕzganie a pískanie 
- Odolnosť voči slabým kyselinám a zásadám 
- Konzervuje gumu, kožu a plastov
- Chráni gumené časti pred zamrznutím 
- Čistý, nevoskovitý mazací a šmykľavý film 
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