
 
 
 

Technický list 11.20 TECTANE Uvoľňovač skrutiek a hrdze v 
  spreji s MoS2 

 

 
 

Výrobok 
  

Špeciálny prípravok – maximálne účinný, rýchlo penetrujúci, prienikový olej 
s mazacím a uvoľňujúcim účinkom, špeciálne vyvinutý pre priemysel, 
autodielne a domácich majstrov 
. 

Vlastnosti   Neagresívny voči lakom a kovom; 
 Ihneď použiteľný, ľahko aplikovateľný; 
 Chráni pred koróziou, premazáva klzné plochy; 
 Odstraňuje vŕzganie, škrípanie, pískanie a ostatné nepríjemné zvuky; 
 Odpudzuje vlhkosť a vodu z elektrických kontaktov a káblov; 
 Čistí a premazáva bovdenové lanká, reťaze všetkých druhov, napomáha  
    údržbe; 
 

Použitie  - Odmasťuje a odstraňuje zvyšky olejov dechtu zo všetkých kovov; 
- Uvoľňovanie stuhnutých a z oxidovaných skrutkových a maticových spojov; 
- Ako ochrana pred vlhkosťou, vodou a oxidáciou; 

   
Balenie  FE dóza 400 ml 

Farba  Neuvedená 
   

Technické údaje      
Základ  - neuvedený 

Konzistencia  - aerosol 
Hustota  g/cm3 (g/ml) 0,853   

Teplota pri aplikácii  °C + 5 / + 35  
Tepelná odolnosť  °C neuvedená  

Tepelná odolnosť pri preprave  °C - 15  
Zápalná teplota  °C + 250  
Bod vzplanutia  °C + 250  

Rýchlosť nanášania  g/min neuvádza sa  
Stekavosť  mm neuvedená  

Agresivita k podkladu  - neagresívny  
Skladovateľnosť  mesiace 36 (pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť 

pred priamym slnečným žiarením!) 
Vzdialenosť pri aplikácii  mm 200  

     
Obmedzenie  Dóza pod stálym tlakom, chráňte pred priamym slnečným žiarením a 

teplotami nad 50°C. Prázdnu dózu neprerážať a nevhadzovať do ohňa! 
 

Podklad 
  

Nanášať plošne na podkladové skorodované časti. 
Pokyny  Nádobu silno niekoľkokrát pretrepať, aplikovať na oxidované časti. Po uplynutí 

niekoľkých minút pristúpiť k povoleniu, prípadne k uvoľneniu z oxidovaných 
alebo stuhnutých dielov. 

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

Bezpečnosť  Viď «Karta bezpečnostných údajov 11.20» 
Aktualizácie  Aktualizované dňa: 03.01.2011 Vyhotovené dňa: 09.12.2002 
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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.  
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