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Popis prípravku 
 
Prípravok doplnený o MoS2, jemne mastný, avšak silne 
mastivý.Je zaručene bez silikónu či kyseliny  
ortofosforovej.Prípravok má schopnosť odstraňovania 
karbónu, okovín. Odstraňuje stopy po gumovaní a  
likviduje ľahké i ťažké uhľovodíky. Nevyvoláva 
iskrenie(elektrické) a nezanecháva stopy po živici 
resp.smole. Ide o neutrálny prípravok, ani kyslý ani  
zásaditý, bez oxydačných či redukčných látok. 
Prípravok je stabilný s vynikajúcim povrchovým  
napätím. Nemá nepríjemný zápach po nafte, ale  
prírodnú borovicovú vôňu. Nieje fotochemicky 
reakčný a je nedráždivý.Plošné napätie je veľmi slabé. 
Rovnako i tlak výparov pri maximálnej teplote  
používania je nízky. 
Prípravok je vodo-odpudivý,je teda možné ho použiť i na 
mokrý povrch. 
Je zlúčiteľný so všetkými plastovými materiálmi ako aj 
s elastomermi. 
Bod samovznietenia prípravku je vysoký, keďže jeho hodnota 
je vyššia jako 230°C. 
Prípravok je neškodný pre používateľa, čo sa týka jeho zdravia. 
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Oblasti použitia prípravku 
-Výroba skrutiek a matíc,guľových čapov,pikotov 
-Odstraňovanie lepidla z vodiacich líšt obrábacích strojov 
-Pivoty,otočné čapy,osi 
-Obalované káble 
-Elektromechanické kontakty 
-Styčné body,panty,kĺby klieští 
-Vodiace tyče,lišty 
-Šíky 
-Vodiace plochy 
-Teleskopické antény 
-Rámy,podstavce,stojany (čistenie a ošetrovanie plôch) 
-Všeobecná údržba 
-Odmasťovanie reťazí 
-Odstraňovanie spálených mazív v ložiskách 
 
 
Prezentácia prípravku: 
Kód tovaru: 101141 – 650m sprej- v kartone je 12 sprejov 
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CHARAKTERISTIKA NORMA  HODNOTA JEDNOTKA 
Vzhľad  Vizuálny        Suspenzia  

Kyslosť ASTM D 847              0,8 %množstva 

Farba InterneCQ016              Čierna  

Test-Korózia medeného plátu,100h pri 40°C 
NFM M 07015 
ASTM D 130 

               1a 
    záznam 

Hustota výparov pri 1013kPa,vzduch=1                  1,2  

Fyzikálny stav    Vizuálny Kvapalina  

Riediteľnosť vodou                   0        ppm 

KB index, rozpúšťacia sila ASTM D 1133                 85  

Index brómu ASTM D 1491                  5 mg/100g 
Hustota pri 20°C NF EN ISO 

12185 
                785 kg/m3 

ODP ozone depleting potential                  0 faktor 
Zápach Olfactif      

Rastlinná,prírodná 
 

Bod vznietenia v uzatvorenej nádobe ISO 2719 58           °C 
Anilínový bod   NF M 07021 70 °C 
Bod samovznietenia ASTM E 659 230             °C 
Bod tuhnutia ASTM D 97 -60             °C 
Bod varu ISO 3405 175  °C 
Obsah arómatov NF M 07 024 0          %v/v 
Obsah benzénu ASTM D 4367 0          ppm 
Obsah chlóru        GCMS                0   ppm 
Obsah síry  GCMS,ASTM D 

1744 
               0          ppm 

Prierazné napätie                                            IEC 156 60 000 V 
Tlak REID výparov pri 20°C                            NF M 07 007 0,2 kPa 
Povrchové napätie pri 20°C                            ISO 6295 24,5 dynes/cm 
Viskozita pri 25°C   ASTM D 445 34 mm2/s-1 
 
Dováža   :   META s.r.o., Pri nemocnici 12 , 040 01 Košice  
Tel./Fax: 055 6712 431 mobil: 0905 610 828, 0905 571 533   E-mail: info@mmcc.sk , 
www.mmcc.sk 

http://@hfservis.cz/
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