
 
 
 

Technický list 13.90 TECTANE Teflónový sprej 

 

Výrobok  Špeciálny prípravok – klzný bezfarebný prostriedok určený pre aplikácie 
s požiadavkou odolnosti proti vysokým teplotám. Zabezpečuje kvalitné 
dlhodobé premazanie dielov. 
 

Vlastnosti   Okamžitá účinnosť; 
 Univerzálne použiteľný; 
 Odolný teplotám od -50°C do + 260°C; 
 Odolný proti soliam, zásadám a kyselinám; 
 Zabraňuje predčasnému opotrebeniu a zadreniu; 
 Zabezpečuje dlhodobé a kvalitné premazanie; 
 Znižuje trenie, odstraňuje vŕzganie, škrípanie a pískanie; 
 Odpudzuje nečistoty, prach, vlhkosť, vodu, je antiadhezívny. 
 

Použitie  - Univerzálne použitie na kovy, gumu a plast; 
- Premazávanie mechanických spínačov; 
- Mazanie elektromagnetických ovládačov, teleskopických antén, pántov a  
  zámkov; 
- Premazávanie tepelne namáhaných dielov, klzných i trecích plôch apod. 
 

Balenie  Aerosolový sprej 400 ml 
Vôňa  Neutrálny   
Farba  Neuvedená   

Technické údaje      
Základ  - teflonový prášok, frakcia ropy, hnacie médium 

Konzistencia  - aerosol 
Hustota  g/ml neuvedená   

Tepelná odolnosť pri preprave  °C -15   
Aplikačná teplota  °C +5 / +30   

Tepelný rozsah použitia  °C -50 / +260  
Agresivita k podkladu  - neagresívny  

Vzdialenosť pri nanášaní  mm 50 - 150 
Skladovateľnosť  mesiace 36 (pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť 

pred priamym slnečným žiarením!) 
Obmedzenie  Dóza pod stálym tlakom, chráňte pred teplotami nad 50°C. Prázdnu dózu 

neprerážať a nevhadzovať do ohňa. 
Pokyny  Dózu dôkladne pretrepať (cca 1 min). Zo vzdialenosti cca 50 - 150 mm 

aplikovať na premazávané miesto. Podľa požiadavky hrúbky mazacieho filmu 
aplikáciu opakovať.   

Čistenie  Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky. 
Bezpečnosť  Viď «Bezpečnostný list 13.90» 
Aktualizácie  Aktualizované dňa: 03.01.2011 Vyhotovené dňa: 13.04.2005 

 
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.  
 

 


