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LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV 
 
PINTY PLUS OIL PTFE biela vazelína 
 
1.  Popis: 
Lítiový komplexný mazací tuk pre dlhodobé mazanie v náročných prevádzkových 
podmienkach pri vysokých teplotách. Obsahuje čiastočky P.T.F.E, ktoré zabraňujú 
zadieraniu dielov a korózii, dokonca aj v prípade vibrácií a kmitania. 
 
2.  Vlastnosti: 
Vysoká tepelná stabilita (-35 º až 200 ºC) 
Veľmi priľnavý 
Veľmi dobrá odolnosť voči vode. Poskytuje lepšiu ochranu proti korózii. 
Vynikajúce tmeliace vlastnosti 
Vysoká prevádzková stabilita 
 
3.  Odporúčané použitie: 
Použiteľný ako mazadlo pre pomalé a rýchle ložiská v vysokej teplote. Odporúča sa do 
ložísk vibračných a oscilačných strojov. Vhodný ako mazadlo v automobilovom 
priemysle: kolesá, brzdové valce, ložiská. 
 
4.  Vyhotovenie: 
Balenie: 520 cm3/400 ml  
 
5.  Technická charakteristika: 
 
Základný olej     Minerálny olej  
Farba:      Biela 
Zahusťovadlo    Lítiový komplex 
Teplota odkvapnutia   260 º 
Teplotný rozsah    -35 až +170 ºC 
Teplotné max.    + 200 ºC 
Trieda konzistencie    NLGI 2 
Rozpúšťadlá     Metylal 
Hnacia látka     Uhľovodíky bohaté na C3 a C4 
Hustota      0,89 ± 0,01 g/cm3  
Hmotnostné % tuhých látok  36 ± 1% (teoretická hodnota) 
VOC /prchavé organické zlúčeniny/ 567 g/l  
Horľavosť     Extrémne horľavý 
Tlak:      3-4 bary pri 20 ºC 
       7-8 barov pri 50 ºC 
Životnosť produktu    > 3 roky 
 
6.  Pokyny 
Poriadne traste plechovkou 1 minútu po tom, ako budete počuť štrkanie guľôčok. 
Striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm od povrchu, ktorý má byť upravený, krátkymi 
a prerušovanými strekmi. Neaplikujte na pripojené zariadenia. Používajte v dobre 
vetraných priestoroch. Nevdychujte aerosóly.  
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7.  Bezpečnosť 
Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia 
dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov. 
 
Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného 
v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom 
na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, 
nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú  správne. 
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