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Suchý mazací klzný lak. Je vynikajúcim prostriedkom pre bez obslužné trvalé mazanie v extrémnych 
podmienkach. Používa všade tam, kde nie je vhodné používať bežné oleje, vazelíny alebo mazacie tuky.  
Je vhodný pre prašné prostredie a teploty do +350°C. 

POUŽITIE
MKL® sa doporučuje ako vysoko kvalitné, tuhé montážne ma-
zivo, ktoré zasychá do 5 minút a ihneď maže. Stačí iba tenká 
vrstva k zaisteniu trvalého mazania, ochrane prvkov a súčastí. 
MKL® spomaľuje koróziu, znižuje trenie, vytvára antistatický 
povrch, zaisťuje suché a čisté mazanie. Je určený pre ochra-
nu a mazanie prvkov z kovu, plastov, gumy, dreva, kože, skla 
a pod. Je ideálny ako zabehnúce alebo jednorazové mazanie.
Používa sa pre mazanie vodiacich líšt, saní a závitových ve-
dení u obrábacích strojov, valčekových dráh, dverových me-
chanizmov, rolovacích klzných spojov, šúpadiel a pod., pri-
čom trvalo odoláva vode.

VÝHODY
• MKL® znáša vysoké teplotné namáhanie až do teploty 350 °C
• nestarne, nevysychá
• je extrémne odolný tlaku
• zaisťuje plné mazanie i po dlhej dobe bez pohybu
• má antistatické účinky, je odolný voči prachu,
    špine a vlhkosti
• obsahuje sulfid molybdeničitý

NÁVOD NA POUŽITIE
Dózu je nutné pred použitím veľmi dobre pretrepať, a to naj-
menej 2 minúty po uvoľnení guličky. Nanáša sa zo vzdiale-
nosti 15–20 cm. Aplikuje sa v 1–5 vrstvách podľa pórovitosti 
povrchu. Miesto, na ktoré sa bude nanášať MKL®, je nutné 
pred postrekom zbaviť tuku, špiny a nečistôt najlepšie výrob-
kom TECHNOSOL®.

TECHNICKÉ DÁTA
Farba:  tmavo sivá kvapalina
Zloženie:  MOS2, špeciálny olej, 
 alifatické uhľovodíky
Viskozita:  nízka
Pracovná teplota:  –50 °C až 350 °C

SÚVISIACE PRODUKTY 
• TECHNOSOL® •  NO 1®

MKL®

 
OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml sprej 202 000




