
 
 
 

Technický list 13.46 TECTANE Keramické mazivo 

 

Výrobek  Speciální přípravek – extrémně vysoká tepelná odolnost. Speciálně vyvinuté 
pro použití ve strojírenském, automobilovém a motocyklovém průmyslu. Pro 
všechny druhy tepelně zatížených kluzných ploch a oscilačních pohybů. 
Nepostradatelný ve strojírenství, autoopravnách, zemědělství a domácích 
dílnách. 
 

Vlastnosti  þ Vysoká ochrana před zadřením; 
þ Ochrana před korozí a oxidací; 
þ Odstraňuje skřípání, vrzání a dření; 
þ Odolný proti horké vodě, kyselinám a louhům; 
þ Vysoký rozsah tepelné odolnosti od -40°C do +1400°C. 
 

Použití  - Vysokoteplotní mazací prostředek všech kluzných ploch všeho druhu; 
- Ochranný prostředek všech tepelně zatěžovaných mechanických dílů strojů  
  a zařízení; 
- Mazací prostředek závitových spojů bloků spalovacích motorů, turbin apod. 
 

Balení  Aerosolový sprej 400 ml 
Barva  Bílá   

      
Technické údaje      

Základ  - smě mazadel s keramickým plnivem 
Konzistence  - aerosol   

Tepelná odolnost při přepravě  °C +5 (nesmí zmrznout)  
Aplikační teplota  °C +5 / +25   

Optimální aplikační teplota  °C +15 - +25   
Tepelný rozsah použití  °C -40 / +1400   

Stékavost  mm neuvádí se   
Vzdálenost při nanášení  mm 250   

Agresivita k podkladu  - neagresivní  
Skladovatelnost  měsíce 36 (při teplotách od +5°C do +25°C, chránit 

před mrazem!) 
   

Omezení  Není vhodný pro zařízení v přímém styku s potravinami. Dózu nevystavujte 
přímému slunci a teplotám nad 50°C. 
 

Pokyny  Dózu důkladně protřepat cca 3 min. - nutno slyšet pohyb kuličky. Podklad 
musí být čistý, suchý, bez rzi, mastnoty a volných částic. Aplikovat ze 
vzdálenosti cca 250 mm. 
 

Čištění  Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce. 
 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 13.46» 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 02.03.2012 Vyhotoveno dne: 13.04.2005 

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a 
naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou 
výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je 
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. 

    
 


