
 
 
 

Technický list 13.90 TECTANE Teflonový sprej 

 

Výrobek  Speciální přípravek – kluzný bezbarvý prostředek určený pro aplikace 
s požadavkem odolnosti proti vysokým teplotám. Zabezpečuje kvalitní 
dlouhodobé promazání dílů. 
 

Vlastnosti  þ Okamžitá účinnost; 
þ Univerzálně použitelný; 
þ Odolný teplotám od -50°C do + 260°C; 
þ Odolný proti solím, zásadám a kyselinám; 
þ Zabraňuje předčasnému opotřebení a zadření; 
þ Zabezpečuje dlouhodobé a kvalitní promazání; 
þ Snižuje tření, odstraňuje vrzání, skřípání a pískot; 
þ Odpuzuje nečistoty, prach, vlhkost, vodu, je antiadhezivní. 
 

Použití  - Univerzální použití na kovy, gumu a plast; 
- Promazávání mechanických spínačů; 
- Mazání elektromagnetických ovladačů, teleskopických antén, pantů a  
  zámků; 
- Promazávání tepelně namáhaných dílů, kluzných i třecích ploch apod. 
 

Balení  Aerosolový sprej 400 ml 
Vůně  Neutrální   

Barva  Neuvedena   
      

Technické údaje      
Základ  - teflonový prášek, frakce ropy, hnací médium 

Konzistence  - aerosol 
Hustota  g/ml neuvedena   

Tepelná odolnost při přepravě  °C -15   
Aplikační teplota  °C +5 / +30   

Tepelný rozsah použití  °C -50 / +260  
Agresivita k podkladu  - neagresivní  

Vzdálenost při nanášení  mm 50 - 150 
Skladovatelnost  měsíce 36 (při teplotách od +5°C do +25°C, chránit 

před přímým slunečním zářením!) 
   

Omezení  Dóza pod stálým tlakem, chraňte před teplotami nad 50°C. Prázdnou dózu 
neprorážet a nevhazovat do ohně. 

Pokyny  Dózu důkladně protřepat (cca 1 min). Ze vzdálenosti cca 50 - 150 mm 
aplikovat na promazávané zařízení (místo). Dle požadavku tloušťky mazného 
filmu aplikaci opakovat. Možnost aplikace v klidovém i provozním stavu.   
 

Čištění  Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce. 
Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 13.90» 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 03.01.2011 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. 

    
 


