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   DYNAMAX PTFE DRY GREASE spray     Dátum: 19.11.2020                                                                    
 
                                            Suchý teflon - sprej 
 
 
 1. Predmet TL 
 
  Tento  technický list platí  pre výrobu, skúšanie a dodávanie výrobku DYNAMAX  PTFE DRY 
GREASE spray – suchý teflon. DYNAMAX PTFE DRY GREASE spray slúži ako mazivo na suché 
povrchy kovových a plastových mechanických častí. 
 
 Charakteristika: 
 DYNAMAX PTFE DRY GREASE spray je mazivo na suché povrchy kovových a plastových 
mechanických častí, kde nesmú zostať žiadne zvyšky oleja alebo maziva.  
Vlastnosti výrobku:  

 žiadne zvyšky oleja alebo maziva (suchý povlak) 
 nízky koeficient trenia 
 vynikajúca priľnavosť 
 zabraňuje opotrebovaniu a prilepeniu 
 vhodné pre časti, ktoré sú náchylné na ľahké zaťaženie a nízku rýchlosť 
 odolnosť voči vplyvom počasia 
 vhodný ako prostriedok podporujúci odlepovanie foriem, kde nie je žiadúce použitie silikónu     

                                                                                
 Vzhľad: 
 DYNAMAX PTFE DRY GREASE spray je bezfarebný aerosól s charakteristickým zápachom. 
 
 Použitie: 
 Najvhodnejšia teplota použitia prípravku je 5 – 30°C. Prípravok pred použitím pretrepať.   
 Naniesť tenkú vrstvu mazva. Po odparení rozpúšťadla (približne po 1 min.) ostane suchý   
 ochranný povlak PTFE.   
 
 
 2. Technické parametre výrobku 

 DYNAMAX PTFE DRY GREASE spray musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom: 

Fyzikálny stav aerosól 

Farba bezfarebný 

Zápach charakteristický  

Hustota pri 20°C [g/cm3] 0,600 ± 0,010 

Obsah organ. rozpúšťadla [obj.%] min. 99 

Tlak pár [bar] 3 – 4 

Index lomu pri 20°C - 

Teplota vzplanutia [°C] < 0 
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 3. Skladovanie: 
 Prípravok DYNAMAX PTFE DRY GREASE spray skladujte v dobre uzatvorených obaloch  pri 
teplote  do +40 °C v suchej vetrateľnej miestnosti. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. 
 
 
 
 4. Požiarno – technické charakteristiky: 
 DYNAMAX PTFE DRY GREASE spray je horľavina I. triedy nebezpečnosti. 
 
 
 
 5. Dodávanie: 
 Spôsob dodávania a spôsob dopravy výrobku DYNAMAX PTFE DRY GREASE spray je predmetom  
 kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi. 
 
 
 
 Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru: 
 EURO-VAT, spol. s r.o. 
 951 22 Alekšince 231 
 tel./fax: 00421/37 78 22 326-7 
 e-mail: eurovat@eurovat.sk 
 www.dynamaxoil.com 
 
 

 

 


