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NOVÁ GENERACE PENETRAČNÍCH OLEJŮ 

PERFECT PROPERFECT PROPERFECT PROPERFECT PRO----LUBE ML 10LUBE ML 10LUBE ML 10LUBE ML 10 
 

Jaká je podstata – funkce: 
Účinná složka patentované ochrany kovů působí přímo na kov prostřednictvím řízené chemické reakce. 
Složka ochrany kovů se molekulárně váže na kov a prolíná do mezikrystalických prostor povrchové vrstvy 
třecích ploch. Za účasti tlaků a teplot vytvoří novou supertenkou povrchovou vrstvičku odlišné krystalické 
stavby, která díky svému velmi pevnému a hladkému povrchu vykazuje velmi vysoké kluzné schopnosti a 
nedá se mechanicky setřít ani při vysokém tlaku (na rozdíl od běžných přípravků obsahujících TEFLON, 
MoS2 a grafit nebo jiné organokovové popelnaté přísady). Dokonalé kluzné vlastnosti takto ošetřených 
ploch jsou nesrovnatelně lepší, což přispívá ke snížení opotřebení, prodloužení mazacích cyklů a 
prodlužuje životnost zařízení. 
 

 

Konvenční oleje 
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Čím se liší MOLECULAR-LUBRICANT ML10
    od běžných penetračních přípravků ? 

Vysoce prolínavý jemný mazací olej ML10 je vybaven vynikajícími vlastnostmi pro všestranné použití. 
Svou mimořádnou účinností a nosností kluzného mazacího filmu na bázi patentované molekulární ochrany 
kovů se řadí mezi unikátní výrobky. Je použitelný pro mazání kuličkových, válečkových a kluzných 
ložisek. Tím se výrazně odlišuje od běžných penetračních olejů. Neobsahuje pevné částice (grafit, MoS2 , 
PTFE) a je bezpečný pro většinu povrchů. 
 

Použití: 
ŘETĚZY, LOŽISKA, LANOVODY, ZBRANĚ, ČEPY, LINEÁRNÍ VEDENÍ, SESAZOVÁNÍ MOTORŮ 
A STROJŮ, POČÍTAČOVÉ ZAŘÍZENÍ, ROZDĚLOVAČE, KULIČKOVÉ ŠROUBY, TELESKOPY, 
PŘESMYKAČE, PANTY, ZÁMKY, POSUVNÉ DVEŘE A OKNA, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ, NÁŘADÍ, 
ŠICÍ STROJE, MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE, ZAREZLÉ SPOJE, ATD. 
 
 

®

Vynikající mazací schopnosti 
Snižuje opotřebení a tření 
Působí dlouhodobě 
Zamezuje korozi, vibrační korozi a    
   elektrokorozi 
Vyhlazuje lehce narušené kluzné plochy 
Odolává extrémním tlakům a teplotám 
Prolíná do těžko dostupných míst 
Vytěsňuje vodu 
Uvolňuje zaseklé mechanizmy 
Okamžitě odstraňuje vrzání 
Odolný proti většině kyselin 
Brání zamrzání zámků 
Snadná, rychlá a čistá aplikace 
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®

 

Adhezní vysokotlaká vazelína MG 1Adhezní vysokotlaká vazelína MG 1Adhezní vysokotlaká vazelína MG 1Adhezní vysokotlaká vazelína MG 1 
 

Univerzálně použitelný tuk z minerálního oleje bez tuhých maziv s vysokozátěžovou složkou ochrany kovů. Na povrchu 
třecích ploch vytváří téměř okamžitě vysoce kluzný a pevný ochranný film s velkou nosností vhodný pro extrémně vysoká 
zatížení (3150 N). Minimální opotřebení (0,6 mm). Velmi dobrá přilnavost, stabilita při vysokých otáčkách ( DN 500000). 
Vynikající antikorozní ochrana. Výrazně snižuje mazací cykly a hlučnost, a tím snižuje náklady. MG 1  je určen zejména pro 
aplikace ve strojírenském a zemědělském průmyslu, kde se používá jako velmi přilnavé, vodě a tlaku odolné multifunkční 
mazivo. MG 1  je doporučen pro mazání v náročných a vlhkých provozech a tam, kde se vyskytuje možnost kontaktu s vodou. 
Je slučitelný s většinou plastů, elastomerů a gum. Valivá ložiska, kluzná ložiska, kluzná vedení, valivě uložená lineární 
vedení, klouby, závitová vřetena, profily s klínovou drážkou. Pro kombinace  kov / kov působí i za přítomnosti vlhkosti. 
Vhodný na mazání šasí na jeřábech, zvedacích mechanismech, u nákladních aut atd.   
Pro extrémní odolnost vůči vodě ( i slané vodě ) a pod vodou doporučujeme MG1 AQUA . 
 

ADITIVOVANÉ ADHEZNÍ MAZIVO 
Excelentn ě redukuje t ření, opot řebení, provozní teplotu a 

hlučnost 
Snižuje mazací cykly 

Extrémní zatížitelnost i p ři vyšších teplotách 
Vyhlazuje lehce narušené kluzné plochy 

Malý sklon k oxidaci, proto je obzvláš ť vhodný pro 
dlouhodobé mazání 

Ochrana p řed vznikem rýh 
Dobrá odolnost proti vymývání vodou (i slanou) 

Ochrana proti korozi (i tepelné a chemické) 
Neodst řikuje z povrchu p ři vyšších otá čkách  

                           Nevytvrzuje a nekarboniz uje 
 

Molekulární řezný olej  Ml 15Molekulární řezný olej  Ml 15Molekulární řezný olej  Ml 15Molekulární řezný olej  Ml 15    
s molekulární složkou ochrany kov ů pro t ěžké obráb ění kov ů a tvrdokov ů 

Řezná kapalina. Je vybavena unikátními vlastnostmi pro všestranné použití. Vynikající mazací schopnost a nosnost kluzného 
mazacího  filmu na bázi molekulární ochrany kovů. Snižuje opotřebení, tření, hlučnost  a prodlužuje životnost  zařízení. 
Univerzálně použitelný řezný olej z minerálního oleje bez tuhých maziv, s patentovanou molekulární složkou ochrany kovů, 
která na povrchu třecích ploch vytváří okamžitě  vysoce kluzný a pevný ochranný film s velkou nosností vhodná pro extrémně 
vysoká zatížení. Velmi dobrá přilnavost, stabilita při vysokých teplotách (+200°C). Je ideální pro  snadné a přesné operace 
materiálů,  kde umožňuje vyšší řeznou rychlost ( snížení operačního času ) , chrání používané nástroje  (extrémní trvanlivost 
břitu a tím i delší životnost nářadí, snížení nákladů na nové nástroje), antikorozivně chrání obráběný materiál (snížení nákladů 
na ochranu materiálu).  ML 15 je univerzální, proto ji lze použít na veškeré kovy, jako je ocel, nerez ocel, litina, mosaz, měď, 
hliník a jeho slitiny.  

Určený pro :  vrtání, soustružení, frézování, vystružo vání, řezání, lisování, protla čování 
 

FAST RUSTFAST RUSTFAST RUSTFAST RUST LOOSER MLX LOOSER MLX LOOSER MLX LOOSER MLX    ----    SUPER RYCHLE UVOLŇUJE REZ  
 

Vysoce prolínavý jemný mazací olej MLX. Je vybaven unikátními vlastnostmi pro všestranné použití. Je vysoce účinný na 
rychlé uvolňování zkorodovaných šroubů, táhel, zámků, atd.. MLX   je směs velice jemných penetrantů s vysokým stupněm 
maznosti (bez MoS2) a má vynikající dlouhotrvající účinek, včetně antikorozní ochrany. Je ideální pro použití na zatuhlé 
šrouby, matice, zatuhlá ložiska, zámky, kluzná ložiska, táhla v bowdenech, váznoucí uložení, elektrické spínače, rozdělovače, 
kontakty, nářadí, uvolňování šroubových spojů. Zlepšení lehkého chodu a ochrany proti korozi zámků, závěsů a řetězů. 
Chrání před korozí ošetřené a uvolněné povrchy. 

 Extra rychle rozpouští rez.  ČISTÝ - nešpiní - Neobsahuje MoS 2. 
 Ochrana proti následnému zad ření a zaseknutí uvol ňovaných díl ů. 

Poskytne hlubší penetraci. 
 

 Plešnice 25, 33033 Město Touškov, www.hfmarket.cz  
Tel.: 377 279 250-55, Fax.: 377 279 260, Email.: technik@hfmarket.cz 

MOLECULAR  - LUBRICANT      


