
Hi-Tech Grease 

Mazila in penetrati

Srednje viskozno sintetično mazivo, z NSF odobritvijo za posreden stik s hrano.

Koda: 84526 - 400 ml razpršilo 
        85313 - 400 g kartuša 

No. 137632  CAT. H1 

Lastnosti Prednosti 

• NSF H1 odobritev • Varno za uporabo pri posrednem stiku s hrano
• Temperaturna odpornost • Lahko se uporablja v ekstremnih pogojih

(-40ºC do +260ºC mokro/suho 340ºC)
• Odpornost na sol, mrzlo in toplo vodo • Dobra odpornost na korozijo
• Sintetično mazivo z vsebnostjo PTFE • Varno za uporabo na vseh površinah

in različnih okoljih
• Dobro prodira v površino • Brez težav prodre na težko dostopna mesta
• Prozorne barve • Lahko se uporablja na vidnih površinah
• Dobro se razporedi po vsej površini • Omogoča visoko stopnjo zaščite

Uporaba 

Mazanje gibljivih in sestavnih delov strojev na 
prehrambenem področiju, kot so peči, hladilne 
naprave, naprave za predelavo hrane, tekoči 
trakovi, logistični centri in stojala za živila. Mazivo 
Hi Tech Grease je primerno za uporabo v 
prehrambeni industriji (gostinstvo), izdelek ne 
vsebuje sestavin pridobljenih iz živalskega izvora, 
GSO, orehov ali mlečnih izdelkov.
Druge aplikacije: mobilne gostinske enote, 
oprema za skladiščenje hrane (kot so viličarji itd.), 
sredstva za prevoz hrane, klavnice.

Navodila za uporabo

Površino nanosa pred uporabo očistite.
Pločevinko pred pršenjem dobro pretresite.
Nanesite mazivo na površino z uporabo razpršila
ali kartuše. Presežek maziva obrišite z čisto,
suho krpo. Pustite, da se mazivo vpije v
površino.

Primerjava z drugimi KENT mazivi:
• PTFE je v obliki olja, Hi Tech je mazivo
• Food Grade Grease je bež/belo mazivo, z
temperaturno odpornostjo do 177ºC 



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber 
House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena 
licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko 
spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik 
blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli 
napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk 
na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z 
odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Tehnične informacije

Koda:              84526 (razpršilo), 85313 (kartuša) 

Naziv:         Hi Tech Grease  
Rok uporabe: 36 mesecev

Dodatki:          15 cm podaljšan nastavek (razpršilo) 

Prodajna enota: 400 ml razpršilo/kartuša 
Varnostno opozorilo: Dražilno in zelo vnetljivo 

Oznaka: HTFG (razpršilo), HTFGB (kartuša) 
Varnostni list:  Da

Tališče (IP132):        Se ne tali
Test obrabe (IP239): 210kg 

Penetracija - nedelujoča (ASTM): 280 
Upornost:                  1 x 1015

Temperaturna odpornost: -40ºC to +340ºC 
Barva:   Prozorna
NLGI razred: 2* 
Odpornost na vodo: 100% po 500 urah 

VOC: 449 g/l (razpršilo)

* NLGI = razred, ki ga je razvil nacionalni inštitut za maziva National Lubrication and Grease Institute, z namenom zagotovitve skladnost masti.
Ta statična meritev togosti zagotavlja splošno oznako odpornosti masti na penetracijo in s tem delovanje pod obremenitvijo.
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