
®

MAZIVA TŘETÍ GENERACE S MOLEKULÁRNÍ VAZBOU 
 

MOLECULAR - LUBRICANT®

 
NOVÁ GENERACE ROZPOUŠTĚČŮ RZI ( UVOLŇOVAČŮ ) 

FAST RUST LOOSER MLX ® 
 

ROZPOUŠTĚČ RZI 
 

SUPER RYCHLE UVOLŇUJE REZ 
 
POPIS PRODUKTU 
 

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 . 
 
 
TYPICKÉ  POUŽITÍ 
 

          Uvolňuje . Je ideální pro použití na zatuhlé šrouby, matice, zatuhlá 
ložiska, zámky, kluzná ložiska, táhla v bowdenech, váznoucí uložení , 
elektrické spínače, rozdělovače, kontakty, nářadí (kleště, nůžky, řetězy jízdních 
kol.). Uvolňování šroubových spojů, zlepšení lehkého chodu a ochrany proti 
korozi zámků, závěsů a řetězů.                   
 

Chrání před korozí ošetřené a uvolněné povrchy. 
 
VLASTNOSTI  

 Extra rychlý 
 Snižuje tření 
 ČISTÝ - nešpiní 
 Neobsahuje Molybdenum disulfid 
 Ochrana proti následnému zadření a zaseknutí   

      uvolňovaných dílů 
 Poskytne hlubší penetraci  
 Malý sklon k oxidaci 
 Ochrana proti korozi 
 Nenarušuje gumu , většinu plastů , kovy a barevné kovy 
(přesto nutno odzkoušet) 



FAST RUST LOOSER  MLX  
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE –  MLX  sprej : 
 
Barva                                 : načervenalá 
Složení                              : směs rozpouštědel , minerálních olejů,  izomerů 
Obsah pevných látek         : N/A 
Viskozita                            : penetrační  - nízká 
Zápach                               : jako ředidlo 
Bod vzplanutí                     : Sprej  -  N/A nádoba neprodyšně uzavřená 
Spotřeba                            : N/A 
Čistič                                  : S 1960 
Vznětlivost                         : vznětlivý 
Rozpustnost ve vodě         : nemísitelný 
Skladovatelnost                 : 12 a více měsíců při správných skladovacích podmínkách 
Měrná hmotnost při 20°C  : 0.85g/ml 
 
 
BALENÍ 
300ml sprej. 
 
SKLADOVÁNÍ 
Skladujte mimo dosah dětí a od zdrojů vznícení. Zabraňte teplotám nad 50°C. 
 
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 
Tento produkt  sprej   je klasifikován jako extrémně hořlavý (propan-butan). Před použitím čtěte bezpečnostní listy. 
 
 
 
 
ZPŮSOB POUŽITÍ 
Očistěte kontaktní místa, odstraňte staré maziva odmašťovačem S1960.  
Může být aplikován štětcem nebo jednoduše nastříkán přímo z nádoby. 
 
 
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 
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