
 

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV 
 
PINTY PLUS OIL PTFE mazací olej 
 
1.  Popis 
Parafínový olej v spreji s P.T.F.E., prísadami proti korózii a EP, ktorý poskytuje 
vynikajúce mazanie, penetráciu a odstránenie vlhkosti. 
 
2.  Vlastnosti: 
Umožňuje uvoľnenie hrdzavých dielov, eliminuje nepríjemný škripot.  
Ponúka zabezpečenie pre väčšinu náterov, plastov a gúm.  
Umožňuje dlhotrvajúce mazanie, zvyšuje intervaly údržby. 
PTFE predpokladá kontakt medzi dvomi plochami a poskytuje mazanie potrebné 
v extrémnych podmienkach. 
 
3.  Odporúčané použitie: 
Vhodný pre údržbu strojov a zariadení všeobecne, nástrojov, závesov, valivých 
ložísk, lisov, ktoré znášajú veľké zaťaženie a všeobecne tam, kde je potrebný 
priľnavý film a extrémny tlak. 
 
4.  Vyhotovenie: 
Balenie: 520 cm3/400 ml 
 
5.  Technická charakteristika: 
Základný olej     minerálny parafínový olej 
Farba      číra jantárová 
Viskozita pri 40 ºC    28,8-35,2 (ASTM D-445) 
ISO viskozita     32 (ISO norma 3448) 
Minimálny index viskozity   95 (ASTM D-92) 
Min. teplota varu oleja   185 ºC (ASTM D-92) 
Max. bod mrazu oleja   -9 ºC (ASTM D-97) 
Korózia Cu     1 b 
Rozpúšťadlá     bez 
Hnacia látka     Uhľovodíky bohaté na C3 a C4 
Hustota      0,885 ± 0,002 g/cm3  
VOC /prchavé organické zlúčeniny/ 280 g/l  
 
Horľavosť     Extrémne horľavý 
Tlak:      3-4 bary pri 20 ºC / 

7-8 barov pri 50 ºC 
Životnosť produktu    > 3 roky
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Pokyny 



 

 
Plechovkou trochu potraste. Aplikujte zo vzdialenosti 25 až 30 cm od povrchu, ktorý 
má byť ošetrený krátkymi a prerušovanými strekmi. Neaplikujte na pripojené 
zariadenia. Používajte v dobre vetranom priestore. 
 
7.  Bezpečnosť 
Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa 
musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov. 
 
Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu 
vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. 
Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach 
mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie 
nevykonávajú  správne. 
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