


Tekuté mazadlo pre plasty, gumu a potravinárske zariadenia. 
Pracuje tam, kde nemôžu by  použité petrolejové oleje. 

POPIS 
Mazadlo zabra uje pískaniu a škrípaniu vznikajúcemu 
stykom plastov alebo gumy s ostatnými dielmi - 
prístrojovými panelmi, dverami, krytmi, poklopmi a pod. 
Nešpiní, je netoxický, odolný vo i vode 
- produkt je schválený US hospodárskym úradom (USDA) 
pre použitie vo vládou kontrolovaných mäsospracujúcich a 
hydinárskych podnikoch. (Tlakové nádoby - spraye spl ujú 
predpisy Úradu pre potraviny a lieky (FDA) pre náhodný 
styk s potravinami . 181.21, 178.3570. 
- zanecháva klzký, trvanlivý film, ktorý zabra uje pískaniu, 
bráni prilepeniu a redukuje opotrebovanie 
- preniká povrchmi poréznych syntetických, plastových, 
gumových, neoprénových, drevených a tkaninových 
dielov. Maže, bráni prilepeniu  a odpudzuje vodu 
- nezanecháva olejový okraj, škvrny ani lepkavé zbytky 
- nevyparuje sa pri bežných teplotách, pracuje pri teplotách 
od -40°C do +205°C 
- zanecháva dlhodobý odformovací povlak pre moderné, 
vysokorýchlostné vstrekovanie plastov 
- neocenite ný ako mazadlo tam, kde nie je možné použi  
petrolejové oleje 

Použitie pre všeobecné ú ely, mazadlo vytvára trvanlivý 
film na mechanických dieloch z plastu, gumy alebo 
kovoch. 
Stovky použití - maže súkolia, val eky, va ky, pánty, apy, 
posúva e, unáša e a pod.. 

CHARAKTERISTICKÉ  VLASTNOSTI 
- použite ný od -40°C do +205°C 
- schválený USDA 
- zodpovedá predpisom FDA 
- odolný vo i vode 
- istí, nezanecháva škvrny 
- aj pre porézne povrchy 

ODPORU ENÉ POUŽITIE 
Mazanie stykov: plast plast, plast kov, guma kov. 
Obnovuje porézne gumové dverové tesnenia, maže plasty, 
gumu alebo neoprén, otvorené kovové unáša e 
- zlepšuje tesnenie okien, otváranie drevených zásuviek, 
klzných dverí atd.. 
- maže mieša ky, prepravníky a pod. v potravinárskych 
prevádzkach (len aerosolové balenie)  
- ahký postrek vytvára vodoodpudzujúce vlastnosti u 
pracovnej obuvi a rukavíc 

Typické fyzikálne vlastnosti 

Merná hmotnos  1.3 kg/l 
Bod vzplanutia, uzavretý priestor 315°C 
Viskozita (silikon)  500 

NÁVOD K POUŽITIU 
Chesterton 660 ahko nastrieka  z ru ného aerosolového 
balenia. 

BEZPE NOSTNÉ OPATRENIA 
Syntetická báza - bod vzplanutia 315°C 
Upozornenie! 
Užívate om aerosolových balení nehrozí žiadne 
nebezpe enstvo. Ve koobjemové balenia obsahujú 
organické riedidlá, a ako pri každom produkte tohto typu je 
potrebné chráni  sa pred nadmerným vdychovaním 
výparov. To je hlavne dôležité v uzavretých alebo v zle 
vetraných priestoroch. 
Je potrebné vyvarova  sa dlhodobému styku  produktu s 
pokožkou. Príležitostný kontakt s pokožkou nie je škodlivý, 
ale opakovaný alebo dlhodobý styk môže pokožku 
odmasti  alebo spôsobi  dermatologické problémy. 


