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FLEGTEFLONOIL

te� onový olej na bázi syntetických esteru

poskytuje vysokou ochranu mazaným částem

pracovní rozsah teplot od – 45 °C do +230 °C

snižuje tření, prodlužuje životnost 
mazaných prvků

snižuje náklady, prodlužuje mazací intervaly 

všestranné využití

(FTO)



VŠECHNY ÚDAJE O PRVNÍ POMOCI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI JSOU PODROBNĚ UVEDENY NA BEZPEČNOSTNÍM LISTĚ A NA ETIKETĚ.
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FLEGTEFLONOIL
(FTO)

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, 
bezpečnosti a životního prostředí

Výbušné vlastnosti: směs není výbušná

Oxidační vlastnosti: nemá oxidační vlastnosti

Hustota: 0,65 – 0,70 g/cm3

Rozpustnost ve vodě: nemísitelná směs 
nebo velmi málo mísitelná

Obsah organických 
těkavých látek (VOC): < 1 kg/kg

Obsah celkového orga-
nického uhlíku (TOC): < 0,72 kg/kg
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Obecné informace

Skupenství (při 20 °C):  emulze (aerosol)
Barva:  bílá
Zápach (vůně): charakteristický pro ropné uhlovodíky  

Charakteristika

FLEGTEFLONOIL je tefl onové mazivo na bázi syntetického 
esteru určené k mazání při vysokých provozních teplotách, 
poskytující dlouhodobou mazací schopnost s výbornou 
oxidační stabilitou, prodlužující životnost mazaných prvků 
a technologii. FLEGTEFLONOIL je vhodný pro mazání v tep-
lotním rozsahu od -45 °C do +230 °C. Jemný olejový fi lm s ob-
sahem tefl onových mikro kuliček vymezí třecí plochy maza-
ných prvků, čímž sníží třecí ztráty a prodlouží mazací intervaly.
Zabraňuje vzniku úsad z minerálních olejů, proniká až do jádra 
řetězů, čepů, pantů, klínů a pod.

Použití

FLEGTEFLONOIL si pro svůj široko spektrální rozsah využití 
najde uplatnění ve všech montážních a údržbářských dílnách, 
servisech a opravnách. Pro svou výbornou odolnost proti 
vodě, vlhkosti, mrazu, tlaku a vysokým teplotám je možno jej 
využívat jak k běžnému mazání, tak i v podmínkách vyžadující 
trvalé namazání mazaných částí.
Svou vysokou efektivitu prokáže FLEGTEFLONOIL přede-
vším u mazání řetězů, ložisek, dopravníků, pastorků, vodících 
táhel a lišt, lanovodů, otvíracích mechanizmů, zámků apod. 

Balení  

400 ml sprej

Upozornění 

Jen pro profesionální užití.


