
 
 
 

Technický list 13.46 TECTANE Keramické mazivo 

 

Výrobok  Špeciálny prípravok – extrémne vysoká tepelná odolnosť. Špeciálne vyvinuté 
pre použitie v strojárenskom, automobilovom a motocyklovom priemysle. Pre 
všetky druhy tepelne zaťažených klzných plôch a oscilačných pohybov. 
Nepostrádateľný v strojárenstve, autoopravovniach, poľnohospodárstve a 
domácich dielňach. 
 

Vlastnosti   Vysoká ochrana pred zadrením; 
 Ochrana pred koróziou a oxidáciou; 
 Odstraňuje škrípanie, vŕzganie a trenie; 
 Odolný proti horkej vode, kyselinám a liehom; 
 Vysoký rozsah tepelnej odolnosti od -40°C do +1400°C. 
 

Použitie  - Vysokoteplotný mazací prostriedok všetkých klzných plôch všetkého druhu; 
- Ochranný prostriedok všetkých tepelne zaťažovaných mechanických dielov 
strojov a zariadení; 
- Mazací prostriedok závitových spojov blokov spaľovacích motorov, turbín 
apod. 
 

Balenie  Aerosolový sprej 400 ml 
Farba  Biela   

      
Technické údaje      

Základ  - zmes mazadiel s keramickým plnivom 
Konzistencia  - aerosol   

Tepelná odolnosť pri preprave  °C +5 (nesmie zmrznúť)  
Aplikačná teplota  °C +5 / +25   

Optimálna aplikačná teplota  °C +15 - +25   
Tepelný rozsah použitia  °C -40 / +1400   

Stekavosť  mm neuvádza 
sa   

Vzdialenosť pri nanášaní  mm 250   
Agresivita k podkladu  - neagresívny  

Skladovateľnosť  mesiace 36 (pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť 
pred mrazom a priamym slnečným 
žiarením!) 

   
Obmedzenie  Nie je vhodný pre zariadenie v priamom styku s potravinami. Dózu 

nevystavujte priamemu slnku a teplotám nad 50°C. 
 

Pokyny  Dózu dôkladne pretrepať cca 3 min. - nutné počuť pohyb guličky. Podklad 
musí byť čistý, suchý, bez korózie, mastnoty a voľných častíc. Aplikovať zo 
vzdialenosti cca 200 mm. 
 

Čistenie  Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky. 
 

Bezpečnosť  Viď «Karta bezpečnostných údajov 13.46» 
Aktualizácia 

 
 Aktualizované dňa: 03.01.2011 Vyhotovené dňa: 13.04.2005 
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Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na 
objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu 
firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité 
metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii. Uvedené údaje 
sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre 
ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.  
 


