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Zaťažite ľnos ťOpotrebenie

Jednotka - Kg/m 3 - tuhých rozpúš ťadlá V °C N mm   

Norma - - mazív IEC 156 - ASTM D2596 ASTM D2266 Vizuálne

REDUCTEUR 
F6

PENETRAČNÝ OLEJ ŠESŤ 
FUNKČNÝ         

jantárová 784 - bez nie 95 63 000 - - - kvapalina

REDUCTEUR 
1000 

PENETRAČNÝ OLEJ  S MoS ²         čierna 785 - bez nie 85 60 000 - - - kvapalina

REDUCTEUR 
AL

PENETRAČNÝ OLEJ PRE 
POTRAVINÁRSTVO                                                                                                                                                 

jantárová 785 - bez áno 70 63 000 - - - kvapalina

AIRLINE 110
OLEJ PRE PNEUMATICKÉ 

STROJE A ZARIADENIA
jantárová 850

mineráln
y

bez nie - - "-10 až +100 - - kvapalina

TEXTISOL
BIELY POTRAVINÁRSKY 

ZÁKLADNÝ MAZACÍ OLEJ
Prieh ľadná 801

mineráln
y

bez áno - - "-20 až +220 1 800 0.8 kvapalina

SILICONES 
800

SILIKÓNOVÝ KLZNÝ, 
SEPARAČNÝ A 

VODOODPUDIVÝ OLEJ
Prieh ľadná 998 silikón bez áno - - "-50 až +200 nemerate ľné nemerate ľné kvapalina

SILICONES 
1000

SILIKÓNOVÉ ADHÉZNE 
MAZIVO

Prieh ľadná 1002 silikón bez áno - - "-50 až +190 nemerate ľné nemerate ľné
lepkavá 

kvapalina

OLEOPLAST
PLASTICKÝ SEPARA ČNÝ 

PROSTRIEDOK BEZ 
SILIKÓNU A NEČISTÔT

Prieh ľadná 990 syntetický bez áno - - "-40 až +200 - - kvapalina

TRANSMECA 
EP HYDRO

VYSOKOPRIĽNAVÉ A 
VÝKONNÉ MAZIVO NA 

REŤAZE A KLZNÉ PLOCHY
žltá 845 syntetický bez nie - - "-30 až +220 3 500 0.67

lepkavá 
kvapalina

TRANSMECA 
HT 260

VYSOKOTEPLOTNÝ OLEJ 
NA REŤAZE A LANÁ

čierna 956 syntetický grafit nie - - "-30 až +260 3 800 0.52 kvapalina

Dovozca pre SR :  META s.r.o., Pri nemocnici 12, 040 01  Košice, 055/6712 431

Pre mazanie v horúcom, brúsnom alebo oxidujúcom pro stredí, re ťaze 
a vedenia v peciach, oceliarsky priemysel, zlievarn e a uho ľné bane, 

chemický priemysel, po ľnohospodársky priemysel

Pre automobilový, potravinársky priemysel, montážne  aplikácie, 
plasty, koža, mechanický, papierenský priemysel, fa rmaceutické 

produkty, chov zvierat, elektrické zariadenia 

Pre potravinársky priemysel, plasty, nemocnice, mec hanický 
priemysel, elektrické zariadenia, farmaceutický pri emysel, textilný 

priemysel, chov zvierat, baliarne

Pre ultra čisté mazanie v potravinarstve, separácia foriem pri  
vstrekovaní a lisovaní, povrchová úprava vzh ľadu a povrchu, pri 

montáži a demontáži, trvalá ochrana nechránených di elov

Pri montáži a demontáži, mazanie nechránených povrc hov, skrutky, 
prevody, ozubené kolesá, ideálny pre plastové, elas tomerové a 

gumové ú čiastky

Pre mazanie skrutiek, oto čných podstavcov, k ĺbov, pántov, čapy, osi, 
elektromechanické kontakty, vedenia, st ĺpy, teleskopické antény, 

konštrukcie, univerzálna údržba

Pre uvo ľňovanie a mazanie v potravinárskych závodoch, mazani e 
káblov, taxametrov, spína čov, gúm, odstra ňovanie mastnôt a tukov, 

pre stroje na výrobu liekov, znižovanie odporu tren ia 

Pre mazanie  pneumatických zariadení ( obvody vypln ené stla čeným 
vzduchom ), Pre mazanie jemných a krehkých mechaniz mov

Pre textilný, potravinársky, farmaceutický priemyse l a nemocnice, 
výroba hodiniek, mazanie pri výrobe fotografií, rep roduktorov, výroba 

vzduchových filtrov, povrchová úprava vzh ľadu a povrchu  
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Pre povrchovú úpravu vzh ľadu a ošetrenie povrchu, mazanie strojov, 
vnútorných káblov, spína čov, uvo ľňovanie zahrdzavených spojov, pri 

montáži a demontáži, 

Základ
Index KB, 

schopnos ť 
Odolnos ť 
napätia

Teplotná 
odolnost

Produkt

Vlastnos ť

AplikáciaNSF


