
                                          META s.r.o. 
Suchý PTFE Klzný lak  

VG 262 AEROSOL 
Unikátna technológia plnenia, využiteľnosť náplne 97% 

 
VG 262  je rýchloschnucí, silne priľnavý Teflónový klzný separátor, jemné mazivo a ochrana 
povrchu s dlhou životnosťou a ako ochrana proti priľnutiu (anti-zadierací produkt). Neobsahuje 
SILIKÓN. Zaručuje vrstvu s konštantnou hrúbkou, rovnakým vzhľadom. 
VG 262 je hlavne určený pre aplikácie v potravinárskom a poľnohospodárskom 
priemysle, kde sa používa ako veľmi čisté (suché) mazivo a separátor. 
VG 262 je určený ako separátor potravinárskych foriem elastomerov a gúm, ochrana povrchu 
plastov a gúm, mazanie a separácia v baliacej technike, mazanie plastových dopravníkov, 
ošetrenie kovolistov a orezávačov v tlačiarenskom priemysle. Veľké uplatnenie má v sklárskom 
priemysle. Chráni povrch pred priľnutím nežiadúcich nečistôt, prachu, lepidiel, voskov, olejov, 
epoxidov, farieb, separátor pre vstrekovacie formy, apod.  
VG 262 zaručuje 100% využitie vlastností pri teplotách –180°C až +260°C. 

VG 262 v sebe spája niekoľko funkcií naraz.  Jemného mazivá, separátoru a 

ochrana.          

 ATEST PRE STYK S POTRAVINAMI FDA 
 ABSOLÚTNE SUCHÉ MAZIVO 
 ANTIKORÓZNA OCHRANA (120 hodín v solnej komore) 
 Veľmi priľnavý 
 Odoláva bez degradácie vysokým teplotám +260°C 
 100 %  separačná ochrana 
 Vysoká ochrana pred tepelnou a chemickou koróziou 
 Nástrek „ nesteká “,  žiadné „ hrubosti “ 
 Veľmi vysoké pokrytie, rýchloschnucí ( 3min.),  môže býť použitý 

na akomkoľvek mieste 
 
 POUŽITIE  Klzného PTFE laku VG 262 
Doporučuje sa na miesta, kde sa vyžaduje  
absolútna čistota, ako napr. vo výrobe potravín,  
v mlynoch, v pivovaroch, v mliekarňách,  
pri výrobe nápojov a sušených potravín,  
mazanie ortopedických materiálov,v zdravotníctve a 

farmaceutickom priemysle, pri montáži statických a dynamických dielov, 
ako rýchla ochrana povrchu (i plastov, elastomerov a farebných kovov). 
Veľké využitie nachádza pri tvarovaní farebných a vzácnych kovov. Je 
ideálny v textilnom, tlačiarenskom, baliacom priemysle.  

ATESTY PRE POUŽITIE S  
POTRAVINAMI : 

 

Zhodný s FDA NORMA 
CFR 21 FOOD AND DRUGS 
(US GOVERNMENT) 
ART.178.3570 

 

VG 262 má dobré antistatické vlastnosti. Ošetruje gumové časti pred 
poveternostnými podmienkami, ošetruje plastické hmoty, chráni elektro 
kontakty pred vlhkosťou. 
 



                                               META s.r.o. 
CHARAKTERISTIKA NORMA  HODNOTA JEDNOTKA

Vzhľad Vizuálna Tekutá živica  
Farba Vizuálna Nepriehľadná  

Norma US FDA CFR 21 Art. 178  US FDA Schválena  
Hustota pri 25°C (77°C) NF EN ISO 12 

185 
917 kg/m3

Čas zaschnutia (nelepivosť)  3 minúty 
Manipulačný čas  30 minút 
Čas polymerizácie pri 25°C  60 hodín 
Antikorózna ochrana ( v solnej komore ) NFX 41002 120 hodín 
Stupeň korózie po 120h ISO 4628/3 0  
Zápach  Bez zápachu  

Hrúbka mokrého filmu  15 µ 
Hrúbka suchého filmu  10 µ 

Teplotná odolnosť  - 180  + 260°C   °C 

 
APLIKÁCIA 

 Čisté suché mazanie v potravinárstve 
 Trvalá ochrana nechránených plastových, elastomerových a gumových dielov 
 Separácia foriem pri vstrekovaní a lisovaní 
 Povrchová úprava vzhľadu a ošetrenie povrchu 
 Ideálny pomocník pri montáži a demontáži 

 
 

POUŽITIE : 
VG 262  je potravinárske čisté mazivo a separátor použiteľný na všetky druhy materiálov. 
Doporučujeme odstrániť všetky známky voľnej korózie, oxidácie ošmirgľovaním alebo drátenou kefou. 
Najlepší výsledok dosiahneme pokiaľ povrch pred použitím odmastíme MV 201 aerosol, Biosane 
N32, Biosane N 57R (pre styk s potravinami) . Dobre premiešajte obsah spreja a nanášajte zo 
vzdialenosti cca 10 cm od povrchu.  
 
! Nepoužívať v obrátenej polohe ! 
 

BALENIE   v 650 ml spreji  je 400ml  aktivnej látky po 12ks v kartóne 
 

SKLADOVANIE : Skladujte mimo dosahu detí a od zdrojov vznietenia. Zabráňte teplotám nad 50°C. 
 
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ : Tento produkt je klasifikovaný ako horľavý. Zabráňte kontaktu s očami. Pred použitím 
čítajte bezpečnostné listy.  Uvedené hodnoty sú priemerné a nepredstavujú špecifikáciu. 
 
Dodáva   :   META s.r.o. , Pri nemocnici 12, 040 01 Košice  
                    Tel.: 055/6712 431 
                    Fax. : 055/6712 431   
                    E-mail: info@mmcc.sk     
                    www.mmcc.sk 
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