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LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV 
 
PINTY PLUS OIL viacúčelový mazací olej 
 
1.  Popis 
Viacúčelové mazadlo, ktoré má vynikajúcu penetračnú výkonnosť pre mazanie 
kovových povrchov a znižuje trenie, aby sa zabránilo opotrebeniu dielov. Osvedčilo 
sa ako vynikajúce na uvoľnenie hrdzavých a skorodovaných dielov. Vzhľadom na 
jeho dielektrické vlastnosti a vďaka nízkemu povrchovému treniu odstraňuje vlhkosť 
tak, že ju oddeľuje od kovových povrchov.  
 
2.  Vlastnosti: 
Rýchlo preniká do hrdze, nečistôt a usadenín. Umožňuje odskrutkovanie skrutiek 
a matíc. Maže zámky, pánty, zbrane, rybárske navijaky, aby sa zabránilo hluku 
a vŕzganiu, pričom nezostávajú žiadne lepkavé zvyšky.  
Odstraňuje a izoluje vlhkosť z elektrických súčiastok 
Umožňuje naštartovať vlhké motory 
Poskytuje úzky postrek, ktorý umožňuje nasmerovať trysky výrobku presne smerom 
k súčiastke, ktorá sa má uvoľniť. 
Veľmi jednoduchá aplikácia 
Odolný voči nízkym teplotám 
Bez chlórovaných uhľovodíkov  
  
3.  Odporúčané použitie: 
Vhodný pre použitie v priemysle a pri kutilských prácach: posuvné dvere a okná, 
visiace zámky a závesy, elektrické svorky a dosky, vzduchové a elektrické nástroje, 
strelné zbrane, rybárske navijaky, káble a reťaze, mechanizované plochy, hotové 
zváračské práce, ozubené kolesá, pohyblivé pásy, stĺpové a mostové žeriavy. 
 
4.  Vyhotovenie: 
Balenie: 520 cm3/400 ml 
 
5.  Technická charakteristika: 
Rozpúšťadlá      Aromatické zlúčeniny 
Hnacia látka      Uhľovodíky bohaté na C3 a C4 
Hustota      0,87 ± 0,01 g/cm3  
Viskozita     10-11 seg. (Ford Cup č. 4, 20 ºC) 
Teplota pre aplikáciu    od 5 do 40 ºC 
Tepelná odolnosť    Odporúča sa do 120 ºC 
Horľavosť     Extrémne horľavý 
Tlak:      3-4 bary pri 20 ºC / 6-7 barov pri 50 ºC 
Životnosť produktu    > 3 roky 
 
6.  Pokyny 
Plechovkou trochu potraste a striekajte tak, aby ste vytvorili tenkú vrstvu, ktorá 
namaže a bude chrániť kovové povrchy. Aby ste uvoľnili zablokované tesné diely, 
najprv ich vyčistite a výdatne postriekajte produktom. Počkajte dve minúty, aby sa 
produkt dostal do súčiastky. Na odstránenie vlhkosti striekajte vlhké povrchy, kým 
produkt neodtečie. 
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Nepoužívajte na pripojené zariadenia. Používajte v dobre vetraných priestoroch.  
 
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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