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Špeciálne mazivo na báze PTFE určené predovšetkým pre mazanie veľmi zohriatych reťazí, pastorkov ale-
bo kladiek a všetkých druhov vysoko teplotných aplikácií. Neobsahuje silikón a je použiteľný v rozsahu 
teplôt od –20°C do +230°C, krátkodobo až 260°C.

POUŽITIE
TEF® HT preniká i do najneprípustnejších miest, kde vytvára 
čistý a veľmi odolný film, ktorý eliminuje opotrebenie pohyb-
livých častí. Je vynikajúci predovšetkým pre mazanie a ochra-
nu reťazí, reťazových valčekov, pastorkov, lán, čapov, reťazo-
vých kolies a klzných dráh v sušiacich a vypalovacích peciach 
alebo tuneloch. Ďalej je veľmi vhodný pre mazanie
reťazových dopravníkov v sterilizačných prevádzkach, lakov-
niach, sklárňach, tepelných elektrárňach a zlievárňach, pri vý-
robe tehiel alebo stáčarniach nápojov. Produkt má vynikajú-
cu oxidačnú stabilitu a mazaciu schopnosť. Taktiež poskytuje 
dlhodobú životnosť a zabraňuje vzniku vysoko teplotných 
usadenín, vznikajúcich pri používaní minerálnych olejov.

VÝHODY
• výborná priľnavosť, vynikajúca tepelná stálosť
• tepelná odolnosť od –20 °C do +230 °C, 
     krátkodobo až 260 °C
• výrazne znižuje trenie a opotrebenie
• odolnosť voči vode a tlakom
• chráni proti korózii
• neobsahuje silikón
• predlžuje periódy mazania

NÁVOD NA POUŽITIE
1. Ošetrovaný povrch zbavte nečistôt a starých mazív 
    (doporučujeme výrobok TECHNOSOL®).
2. Pred použitím dózu dôkladne pretrepte.
3. Nanášajte zo vzdialenosti cca 25 cm.

TECHNICKÉ DÁTA
Farba:  svetložltá
Bod tuhnutia:  –45 °C
Bod vzplanutia:  270 °C
Rozsah teplôt:  –20 °C až 230 °C, 
 krátkodobo až 260 °C
Viskozita pri 40 °C:  cca 190 mm2/s
Viskozita pri 100 °C:  cca 20 mm2/s

SÚVISIACE PRODUKTY 
• TECHNOSOL® •  NO 1®

TEF® HT

 
OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml sprej 203 315




