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M 8052 SILIKONOVÝ TUK A TEFLONOVÉ MAZIVO
POPIS PRODUKTU
M 8052 je kvalitní směs silikonového tuku/teflonu a dehydratačních prostředků, díky nimž vznikla 
víceúčelová složka, poskytující extrémní tlakové mazání . M 8052 je nevodivý a vysoce odolný 
korozivním materiálům, jako např. slané vodě, kyselinám, alkáliím, páře, rozpouštědlům a 
detergenům.

M 8052 vytváří jemnou povrchní vrstvu, která se poté pomalu ztenčuje v kontaktu s ovzduším a 
vytvoří homogenní trvanlivý povlak.

 TYPICKÁ POUŽITÍ

 M 8052 je určen na ochranu silně namáhaných částí, jako jsou brzdová  obložení proti poškození 
sněhem, mrazem a silniční solí, může být  také použit na ochránění vnějších částí elektrické 
výzbroje, zámků,  dveřních pantů a je perfektní na pohyblivé části strojních zařízení,  jako je 
dopravní systém (pásový systém, systém dopravníku).

 M 8052 je vhodný na stroje pro potravinářskou výrobu a také v textilním průmyslu.

 VÝHODY

 M 8052 se snadno používá díky velmi vysoké tlakové a teplotní odolnosti od -50°C do +250°C. M 
8052 má vynikající přilnavost na součástky, je nekorozivní, netoxický a bezpečný potravinám. M 
8052 neodstřikuje a může se používat na izolační elektrické komponenty.

METODY APLIKACE  -   Může být aplikován štětcem nebo válečkem.

TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA MAZIVA

 Chemická báze : silikonové mazivo, teflon a ropné deriváty
 Vzhled : mazivo
 Viskozita : vazelina
 Barva : jantarová
 Zápach : žádný
 Vznětlivost : nevznětlivý
 Hustota : 1.225
 Rozpustnost ve vodě : nemísitelný
 Skladovatelnost : 12+ měsíců při správných skladovacích  podmínkách

BALENÍ - 350g, 5 / 30 / 120 / 210 Kg.

SKLADOVÁNÍ  -  Skladujte mimo dosah dětí a od zdrojů vznícení. 
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST  -  Před použitím čtěte bezpečnostní listy.

Uvedené hodnoty jsou průměrné a nepředstavují specifikaci.
Vyrábí   :   HF SERVIS s.r.o. , Plešnice 21, 330 33 Město Touškov 
                    Obchodní odd. : Plešnice 25, 330 33 Město Touškov
                    Tel.: 377 279 265                 Fax. : 377 279 260 ,  
                    E-mail: hfservis@hfservis.cz                   www.hfservis.cz

Dodává   :   HF Market s.r.o. , Plešnice 25, 330 33 Město Touškov  
Tel.: 377 279 254, 377 279 255      ,   E-mail: hfmarket@hfmarket.cz       , www.hfmarket.cz

Výroba, dovoz, distribuce a poradenství kvalitních průmyslových lepidel, maziv a tmelů. 
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