
SL85 / SL 500
Hitro delujoča, prodorna mast za mazanje raznih gibljivih delov, ki so izpostavljeni visokemu 
tlaku, vibracijam in udarcem.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje

83688 SL85 KSL85 85 ml razpršilo
84339 SL500 KSL 500 ml razpršilo

Lastnosti in prednosti

• Posebna formulacija - tanek sloj pri nanosu za dobro
penetracijo in debel sloj za dobro zaščito in mazanje

• Se odlično vpija in doseže težko dostopna mesta
• Prozorne barve - nevidna zaščita
• Odporna proti vlagi - ščiti pred korozijo
• Visoka oprijemljivost - ostane na površini
• Visoko kvalitetno mazivo - zmanjša obrabo in trenje

Uporaba

KENT SL85 / SL500 je mazivo, ki temelji na mešanici sintetičnega in mineralnega olja, lepljivih snovi, 
antioksidacijskih, protikorozijskih aditivov, aditivov proti obrabi ter PTFE.
KENT SL85 / SL500 je mast v razpršilu z odlično penetracijo in zelo visokim oprijemom, ki je 
namenjena mazanju različnih gibljivih komponent med servisom, kot so: vratni tečaji, vratne 
ključavnice, pokrovi za gorivo, pokrovi motornega prostora in prtljažnika ter pedala, sedežna vodila, 
kabli, verige (O / X / Z) in še veliko več.
Mazivo KENT SL85 / SL500 omogoča visoko stopnjo zaščite.

Navodila za uporabo

1. Pred uporabo pločevinko dobro pretresite.
2. Dele, ki jih želite namazati predhodno očistite z razmaščevalcem KENT (npr. Soft Surface Cleaner ali Acrysol)

ter čisto, suho krpo.
3. Z kratke razdalje napršite direktno na gibljive dele komponent.
4. Pustite, da izdelek prodre v površino in da topila izhlapijo.
5. Odstranite odvečno mazivo.



Tehnične informacije

Osnova: 

Oblika: 

Barva:

Rok uporabe: 

Tarifna številka: 

VOC: 

Mazivo na osnovi PTFE 

Tekočina podobna gelu 

Rumena - prozorna

30 mesecev

3403 19 19

410 g/l

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

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

0.68 g/ml 

> 50

Ni določeno 

Ni določeno 

Ni določeno 

Ni določeno 

Ni določeno

Specifična teža (20 °C): 

Test obremenitve Timken OK  

(ASTM D 2782): 

Penetracija IP 50:

Delujoča:

Nedelujoča:

Konsistenca masti NLGI: 

Kapljišče:

Test s 4 kroglami:

Test obremenitve s 4 kroglami: 

Demulsifikacija: 

Aditivi:

Temperaturana odpornost: 

Konstantna:

Občasna:

Temperatura nanosa: 

Korozivnost na baker: 

Korozija ASTM D 665:

Dielektrična trdnost: 

Volumenska upornost:

Premer razpoke / 1500rpm / 1 h /200N: 0.30

EP: 1500 rpm, OK load: 2200 N, obremenitev: 2300 

N 40-40-0

Aditivi proti obrabi, oksidaciji in koroziji

-35°C do 200 °C

Ni določeno 

Ni določeno 

10°C do 35 °C

3h / 200 °C: 1-b 

Del A: Destilirana voda - ni korozije 

Del B: Slana voda - ni korozije

Ni določeno

Ni določeno




