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MAZIVO NA LANA 
Seilfett 

POPIS Vysoce jakostní mazací prostředek určený pro konzervaci ocelových lan. Výborná 
ochrana proti korozi umožňuje použití tohoto maziva také jako prostředku na anti-
korozní ochranu dutin a podvozků v oblasti motorových vozidel. 

VLASTNOSTI - výborná ochrana před korozí 
 - bez obsahu aromatických rozpouštědel 
 - nejvyšší odolnost vůči tlakovému namáhání 
 - vysoká přilnavost 
 - optimální účinek při nesmíšeném použití 

- dobrá vzlínavost 
- vytěsňuje vlhkost 
- dlouhodobá účinnost 

TECHNICKÁ DATA Doba výtoku při +25 °C : 29 ± 2,5 s 
 Hustota při +15 °C : 0,85 ± 0,03 g/cm3 
 Báze : minerální oleje, vosky, polymery 
 Barva / vzhled : hnědá 

Bod vzplanutí : > +61 °C 
 Bod skápnutí : > +75 °C 

Viskozita při +40 °C : 20,5 mm2/s 
Zápach : charakteristický 

 Forma : tekutá, viskózní 
 Doporučená teplota při skladování : +10 – +30 °C 
 Skladovatelnost v originálním 
 uzavřeném obalu : 30 měsíců 

OBLAST POUŽITÍ  Pro preventivní konzervaci ocelových lan. Mazivo se rovněž výborně hodí pro an-
tikorozní ochranu dutin a podvozků motorových vozidel. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Aplikace maziva do dutin motorových vozidel se provádí pomocí nářadí LIQUI 
MOLY – aplikační pistole s tlakovou nádobkou (obj. č. 6226) anebo Strukturovací 
stříkací pistolí (obj. č. 6219). Po odpaření rozpouštědel zůstává na povrchu 
soudržný film. Dodržet příslušné předpisy výrobce lana, zařízení nebo vozidla. Op-
timální vzlínavý účinek maziva je při aplikační teplotě nad +25 °C. 

POZNÁMKA Malé nádoby s mazivem před jeho aplikací dobře protřepat, mazivo ve velkých 
nádobách dobře promíchat. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plechová dóza Obj. č. 6173 D-GB-I-E-P 
5 l plechová dóza Obj. č. 6124 D-GB-I-E-P 

 60 l plechový sud Obj. č. 6175 D 
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