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PRO-LINE MAZACÍ PROSTŘEDEK PTFE 
Pro-Line PTFE-Pulverspray 

POPIS Kluzný a separační prostředek bez obsahu tuků na bázi PTFE (teflon, resp. poly-
tetrafluorethylen). Zabraňuje vrzání, skřípání a zadrhávání pohyblivých součástek 
a poskytuje dlouhodobou ochranu před opotřebením. Suchý mazací prostředek 
neváže žádné nečistoty a prach. 

VLASTNOSTI - vysoká chemická stálost 
 - bez obsahu oleje, tuku a silikonu 

- snadná aplikace 
- extrémně nízký součinitel tření 
- odstraňuje pískavé zvuky 
- hodí se pro údržbu, ochranu a izolaci 
- široký teplotní rozsah pro použití 

TECHNICKÁ DATA Barva / vzhled : bílá 
Báze : PTFE 

 Teplotní rozpětí pro použití : -40 – +250 °C 
Hnací plyn : propan, butan 

 Bod vzplanutí : -60  °C 
 Forma : kapalina, aerosol 
 Zápach : charakteristický 

OBLAST POUŽITÍ  Pro mazání pohyblivých součástek, jako jsou kluzná vodítka, klouby, posuvné díly, 
navíjecí mechanismy bezpečnostních pásů a apod. Rovněž jako separační pro-
středek anebo prostředek pro odstranění rušivých zvuků k sobě přiléhajících ma-
teriálů, jako jsou např. obklady v interiéru vozidel. Je vhodný téměř pro všechny 
materiály. Obzvláště vhodný je pro oblasti, kde nelze prostředky s obsahem oleje 
nebo silikonu používat kvůli následnému zpracování.  

ZPŮSOB POUŽITÍ Podklady musí být odmaštěné, čisté a suché. Mazací prostředek PTFE stříkat 
v tenkých vrstvách a mezi jednotlivými nástřiky nechat vždy vrstvu zaschnout. Díky 
vyklápěcímu stříkacímu nástavci je možno aplikovat prostředek s dokonalou přes-
ností. Pokud je stříkací nástavec sklopený, je možná plošná aplikace prostředku. 
Lze stříkat i s dózou otočenou dnem vzhůru. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 ml  aerosolová dóza Obj. č. 7384 D-GB-I-E-P 
 400 ml  aerosolová dóza Obj. č. 20672 D-NL-F-GR-RUS 
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