
Údaje v tomto výtisku odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a obsáhlým zkouškám a zkušenostem. Při rozmanitosti 
uživatelských možností a technických daností mohou ovšem vzniknout pokyny pro aplikaci, které nejsou přenositelné 
v jednotlivých případech, proto nemohou být z výše uvedeného odvozovány žádné závazky nebo nároky na záruku. 
Ručení za vhodnost našich produktů pro určité použití stejně jako za určité vlastnosti těchto produktů přebíráme jen 
tehdy, pokud to bylo v jednotlivém případě písemně přislíbeno. V každém případě jsou oprávněné nároky na záruku 
bezvadné dodávky a eventuální náhradní dodávky závadného zboží, pokud by selhalo vylepšení, vázány pouze na 
vrácení kupní ceny. Všechny další nároky, zvláště ručení za následné škody jsou zásadně vyloučeny. Před použitím 
musí být provedeny vlastní pokusy.

Spectra-LUB ML 210 

Multifunkční kluzný 
prostředek s PTFE, sprej 

(

Spectra-LUB ML 210 
Charakteristika 
Univerzální multifunkční olej s aditivem PTFE. Tento víceúčolový olej je 
určen zejména pro mazání pohyblivých součástí pod vlivem nečistot nebo 
vlhkosti. Zabraňuje zamrznutí pohyblivých částí. PTFE film obsahuje 
vynikající ochranu proti korozi s antistatickým účinkem proti přilnavosti 
špíny a prachu. Víceúčelový olej je transparentní a neobsahuje silikon. 
Najde použití v průmyslu, řemeslech, zemědělství a v automobilovém 
odvětví. 

Oblasti použití 
Multifunkční olej s PTFE se používá v průmyslu, řemeslech, zemědělství a 
v automobilovém odvětví. Nejvhodnější na aplikace při mazání řetězů, 
dopravních pásů, zámků, pantů, ložisek, kabelových navyjáků, lan a jiných 
kluzných ploch. Vhodný také k odstranění pískání a vrzání.  

Výhody a využití 
• Vynikající ochrana proti opotřebení díky aditivům PTFE

• Výborný mazací účinek a schopnost odolávat zvýšenému tlaku

• Vysoká odolnost vůči stárnutí

• Dobrá odolnost vůči korozi, zabraňuje nové korozi po tváření Vysoká
přilnavost

• Bez silikonu

Aplikace 
Před použitím nádobu protřepejte a rovnoměrně rozstřikujte ošetřovaný 
povrch, čistý a suchý, ze vzdálenosti přibližně 20 cm. Neaplikujte příliš 
mnoho. 

Balení 
• 400 ml sprej 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Technická data

Likvidace obalů, zbytků koncentrátu a odmaštěné látky 
Obaly po úplném vyprázdnění vypláchnout a odevzdat na sběrné místo. Poplatek za zajištění zpětného odběru 
a využití obalového odpadu byl uhrazen do systému EKO-KOM. 

Skladování, doba použitelnosti, záruční doba 
Skladuje se v suchých a zastíněných skladech v teplotách +5 až max. +25 °C v původních obalech.Dopravuje 
se v krytých dopravních prostředcích. Záruční doba 1 rok ode dne výroby uvedeného na obalu. Teplota při 
skladování nesmí klesnout pod +5 °C! Chraňte před mrazem! Pouze pro profesionální užití. Na vyžádání 
bezpečnostní list.

Spectra-LUB ML 210 Norma Podmínky Jednotka Hodnota

Základový olej

Typ minerální olej

Aditiva

Pevné mazivo, druh PTFE

Technicky využitelná data

Viskozita DIN 51 562-1 +40° C (s rozpouštědlem) mm2/s 5

Bod vzplanutí DIN ISO 2592 oC > 64 

Hustota DIN EN ISO 3838 +20° C (s rozpouštědlem) g/ml 0,83

Barva bezbarvý

Teplotní rozsah použití

Nejnižší teplota oC -30

Nejvyšší teplota s rozpouštědlem oC +60

Nejvyšší teplota po odpaření rozpouštědla oC +100

Zkoušky odolnosti vůči opotřebení

Koeficient tření SRV DIN 51 834-2 Koule / disk 0,1

Opotřebení SRV DIN 51 834-2 Koule / disk mm3 0,001

Antikorozní zkoušky

Test v solné komoře DIN EN ISO 9227 h 50

PANAS Tools s.r.o. 
Hradište 371
SK -  958 54 Hradište 
tel.: +421 911 524 288 
e-mail: panas@panas.sk
           info@panas.sk
 www.panas.sk

mailto:info@spectrachemie.cz?subject=Dotaz%20k%20technick%C3%A9mu%20listu
http://www.spectrachemie.cz
mailto:info@spectrachemie.cz?subject=Dotaz%20k%20technick%C3%A9mu%20listu
http://www.spectrachemie.cz



