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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 19.10.2020 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 14/03/09/2020. 

ÚDRŽBOVÝ A MAZACÍ SPREJ 
Pflege- und Gleitspray 

POPIS Údržbový a mazací sprej bez obsahu silikonu pro mazání, montáže a údržbu plas-
tových a gumových součástek. Optimálně vhodný pro lakovací pracoviště. Vlivem 
vysoké ochrany vůči UV záření zabraňuje předčasnému stárnutí a křehnutí ošet-
řených součástek. Odstraňuje a potlačuje vrzavé a skřípavé zvuky vznikající 
zejména mezi plastovými součástkami. Vytlačuje mokro a vlhkost, nevytváří prys-
kyřice a nelepí. Je transparentní a univerzálně použitelný. 

VLASTNOSTI - univerzální použitelnost 
 - bez obsahu silikonu 
 - ošetřuje a chrání 
 - nevytváří pryskyřice a nelepí 
 - extrémně vysoká odolnost vůči UV záření  
 - vynikající teplotní odolnost 

TECHNICKÁ DATA Báze : minerální olej 
 Hnací plyn : propan, butan 
 Zápach / vůně : charakteristický 
 Barva / vzhled : bez barvy 
 Forma : aerosol 
 Teplotní rozpětí pro použití : -10 až +120 °C 

OBLAST POUŽITÍ Automobilový průmysl: Pro všechny montážní práce s plastovými a gumovými 
součástkami. Pro ošetřování a údržbu plastových povrchů a rovněž pro mazání 
kluzných lišt, vodítek stahovacích oken, navíječů bezpečnostních pásů a jako pří-
pravek na péči pro těsnění dveří. Usnadňuje vzájemnou montáž plastových sou-
částek. 

 Strojírenský průmysl: Vlivem svému složení bez obsahu silikonu nevytváří pro-
blémy při pozdějším lakování. Je optimální pro montáže a údržbu plastových dílů, 
u kterých není vhodné použít silikonový mazací film. Ideální pro vodicí lišty, frézy 
a pilové listy. Vytlačuje mokro a vlhkost. Eliminuje vrzavé a skřípavé zvuky u všech 
druhů polymerových materiálů. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Ošetřované díly rovnoměrně a úsporně nastříkat ze vzdálenosti cca 20 – 30 cm.  
Případně rozetřít suchou utěrkou a nechat zaschnout. Nepoužívat na pedály nebo 
věnce volantů. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 ml aerosolová dóza Obj. č. 20665 D-GB-E 
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