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Technický list:        KIM-TEC Striekacia vazelína 
Číslo tovaru: 174405 

 
KIM-TEC Striekacia vazelína  je ochranné mazadlo na báze lítium-hydroxystearátu. Vysoká 

účinnosť sa dosiahla optimálnou kombináciou obsiahnutých látok. Svojimi vlastnosťami presahuje aj 

požiadavky DIN 51825 na mazadlo KF2K.   

 

Oblasti použitia   
 

KIM-TEC Striekacia vazelína má široké použitie napr. na mazanie klzných, valivých a kĺbových 

ložísk. Mazanie skrutiek, čapov a vedení, mazanie hriadeľov s drážkou, výsuvných čapov, závitových 

vretien a hladiacich plôch všetkých druhov. Ako pomoc pri čiastkovej montáži v priemysle a remesle, 

na uľahčenie následnej demontáže.    

 

Vlastnosti produktu 
 vysoká priľnavosť a tým dlhodobý účinok  

 s aditívami proti korózii   

 dobrá odolnosť voči teplote -50 až +150 °C 

 chráni pred oxidáciou a koróziou   

 účinná látka zodpovedá  VW-Norm TL 778/A 

 vhodné aj na ozubené kolesá   

 zabraňuje priškvareniu, zlepeniu hrdzou, studeným zvarom a Stick-Slip efektu. 

 s PTFE súčasťou. 

 

Informácie o spracovaní 
Ošetrenie podkladu: Podklad musí byť suchý, bez prachu, odstrániť staré mazadlo   

Použitie: Nádobu silno potriasť (minimálne 2 min. od počuteľného nárazu guľôčok). 

Nastriekať zo vzdialenosti cca. 20 - 30 cm .  

 

Technické údaje 
 

Technické vlastnosti Požadovaná hodnota 

Výdatnosť 400 ml-spreju cca. 3 m2 (Spotreba závisí od druhu a plochy mazaných častí 

ako aj podmienok spracovania). 

Teplotné rozmedzie Od -50°C do +150°C (krátkodobo do 170°C) 

Báza lítium-hydroxystearat, minerálny olej a biele mazadlo 

Pohonná látka Propán/Bután 

Stálosť pri skladovaní 3 roky 
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