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MOLECULAR - LUBRICANT®

 
 

MAZIVA TŘETÍ GENERACE S MOLEKULÁRNÍ VAZBOU 
 

 
NOVÁ GENERACE PENETRAČNÍCH OLEJŮ 

PERFECT PRO-LUBE 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 
 

 

MOLECULAR  - LUBRICANT ML 10® 
 
Čím se liší MOLECULAR-LUBRICANT ML10® od běžných penetračních přípravků ? 

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 

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. 
 
 
 



POPIS PRODUKTU  MOLECULAR-LUBRICANT ML10®  
 

Snižuje opotřebení, tření, hlučnost a prodlužuje životnost zařízení. Působí dlouhodobě. 
Univerzálně použitelný olej z minerálního oleje bez tuhých maziv s patentovanou 
molekulární složkou ochrany kovů. Na povrchu třecích ploch vytváří téměř okamžitě vysoce 
kluzný a pevný ochranný film s velkou nosností, pro extrémně vysoká zatížení. Velmi dobrá 
přilnavost, stabilita při vysokých teplotách +200°C. 
 

TYPICKÉ  POUŽITÍ  MOLECULAR-LUBRICANT ML10®  
 

Maže všechny typy ložisek, lineární vedení, malé mechanismy  jako jsou nůžky, kleště, 
zámky, ventily, závity, kluzná ložiska, osy, převody, táhla bowdenů, hodinářské strojky. 
Odstraňuje vrzání dveřních a okenních závěsů a všech pohyblivě spojených dílů. 
Uvolňuje zarezlé šrouby, matice, zatuhlá ložiska, zámky, váznoucí uložení (závěsů, pantů,  
táhel v bowdenech, hodinářských výrobků), kluzných ložisek, šicích strojů a rybářských 
navijáků 
Chrání před korozí nástroje, obráběcí nářadí, strojní zařízení, auta, kola, zbraně, zámky. 
Vytěsňuje vlhkost z elektrických spínačů, rozdělovačů, kontaktů, zásuvek, konektorů, 
cívek, vinutí kabelů, el. motorů a hodin. 
Promazává 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. 
 

VLASTNOSTI  MOLECULAR-LUBRICANT ML10®  
 Snižuje tření, opotřebení, provozní teplotu a hlučnost 
 extrémní zatížitelnost i při vysokých teplotách 
 vyhlazuje lehce narušené kluzné plochy 
 malý sklon k oxidaci, proto je obzvláště vhodný pro dlouhodobé mazání 
 dobrá odolnost proti vymývání vodou (i slanou) 
 ochrana proti korozi 
 velmi přilnavý 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE –  ML 10  sprej : 
 
Barva                                 : žlutobéžová 
Složení                              : minerální olej,  aditiva na ochranu proti korozi, EP - aditiva , penetrační        
                                           složky směs alifatických rozpouštědel  
Obsah pevných látek         : N/A 
Viskozita                            : penetrační  - nízká 
Barva                                 : bezbarvá/slámová tekutina , průsvitný 
Zápach                               : jako olej 
Bod vzplanutí                     : Sprej  -  N/A nádoba neprodyšně uzavřená 
                                             Kapalina  -  -13°C , Hořlavá kapalina dle ČSN , s třídou nebezpečnosti I 
Čistič                                  : S 1960 
Vznětlivost                         : vznětlivý 
Hustota                              : 0.721 
Rozpustnost ve vodě         : nemísitelný 
Skladovatelnost                 : 12 a více měsíců při správných skladovacích podmínkách 
Měrná hmotnost při 20°C  : 0.85g/ml 



MOLECULAR-LUBRICANT ML10®  
 
Zatížitelnost, ochrana proti opotřebení, životnost  
char. hodnota opotřebení ( DIN 51350 T. 3 ), zatížení 800N          : 0.8 mm 
 
BALENÍ 
5/30/120/210/1 000 L a také v 300ml . 
 
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 stará 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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