
 
 
 

Technický list 13.50 TECTANE Biela vazelína 

 

Výrobok  Špeciálny prípravok – mazací prostriedok určený pre automobilový a 
strojársky priemysel. Vytvára mazací film s vysokou tepelnou odolnosťou. 
 

Vlastnosti   Odolná teplotám od –30 °C do +120°C; 
 Chráni proti korózii a oxidácii, znižuje trenie; 
 Zvyšuje klznosť, predlžuje životnosť materiálov;  
 Dlhodobá odolnosť voči slanej vode - vodoodpudivý; 
 Bezpečnostné mazivo pre čisté miesta – zámky, pánty apod.; 
 Určený k ošetreniu kontaktov batérií, ako konzervačná látka. 
 

Použitie  - Mazanie mechanických pohonov; 
- Ozubené prevody, pákové mechanizmy, reťazové pohony;  
- Konzervácie el. kontaktov batérií, mazanie pántov, zámkov, prevodov apod. 
 

Balenie  Aerosolový sprej 400 ml 
Farba  Biela   

      
Technické údaje      

Základ  - neuvedený   
Konzistencia  - tixotropná   

Hustota  g/ml neuvedená   
Tepelná odolnosť pri preprave  °C -15   

Aplikačná teplota  °C +5 / +30   
Tepelný rozsah použitia  °C -30 / +120   

Stekavosť  mm nesteká   
Vzdialenosť pri nanášaní  mm 200   

Agresivita k podkladu  - neagresívny  
Skladovateľnosť  mesiace 36 (pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť 

pred mrazom a priamym slnečným 
žiarením!) 

   
Obmedzenie  Dóza pod stálym tlakom, chráňte pred teplotami nad 50°C. 

 
Pokyny  Dózu dôkladne pretrepať. Odstrániť mastnoty a tuky (napr. Univerzálnym 

montážnym čističom TECTANE). Na podklad nanášame zo vzdialenosti cca 
200 mm naniesť v rovnomernej tenkej vrstve. 

Čistenie  Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky. 
 

Bezpečnosť  Viď «Karta bezpečnostných údajov 13.50» 
Aktualizácie 

 
 Aktualizované dňa: 03.01.2011 Vyhotovené dňa: 13.04.2005 

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na 
objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek 
tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani 
použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii. 
Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia 
vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.  
 

    
 


