
Multi Purpose Lubricant – Večnamensko mazilo

Večnamenski izdelek. Prodorna in mazalna tekočina rastlinskega izvora s surovinami, ki ne 

vsebujejo človeku in okolju nevarnih snovi.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje

86786 Multi Purpose Lubricant MPL 400 ml razpršilo

Uporaba

Uporabe so različne: prodiranje in mazanje številnih delov: sorniki, vijaki, igle, vrtljivi elementi, 

tečaji, vodila, drsniki, teleskopske antene, verige itd.

Vzdrževalne delavnice, različne industrije, predvsem predelava hrane, pijač in farmacevtska 

industrija.

Značilnosti in prednosti

•Brez naftnih ogljikovodikov v formulaciji – izdelek brez 

HC, MOSH, MOAH

•Večnamenski izdelek: penetrant, proti obrabi, 

deoksidant, ločilno sredstvo - zmanjšuje raznolikost

•Zelo mazljivo, proti obrabi - pomaga zmanjšati porabo 

energije in raven hrupa pri delovanju

•Nevnetljivo, plin CO2 naravnega izvora – varnejša 

uporaba

•Odstranjevalec katrana, odstranjevalec bitumna –

primeren tudi za orodja za gradnjo cest

•Izjemen oprijem – ne bo stekal ali se sesedel

•Brez škodljivih topil – varen za skoraj vse komponente

•nastavek za vse položaje – priročno 360°pršenje

•Brez silikona – varno za ličarsko delavnico

Navodila za uporabo

1. Pred uporabo dobro pretresite.    

2. Odstranite odvečno korozijo s površine.    

3. Izdatno nanesite in pustite, da prodre v material.

Opomba: Za najboljše rezultate je treba izdelek uporabljati pri sobni temperaturi, na površini pa 

ne sme biti prahu, umazanije, oksidacije in stare maščobe.

Nonfood Compounds 

Program Listed 

(Category H1)



Tehnične informacije

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 

Tel: 01 519 33 33, 041 402 169

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si 

Splošne informacije:

SDS dosegljiv na www-at-team.si

Vsebina: Tekočina

Osnova: Estri rastlinskega izvora 

Barva: Jantar

Neprijeten vonj: poseben vonj

Rok uporabe: 24 mesecev

Tarifna številka: 3814 00 90 

VOC: 70 g/l

Specifična teža: 0,944g/ml

Temperaturna odpornost:

Neprekinjeno: 0ºC do +60ºC

Začasno: 0ºC do +90ºC

Registracija NSF: Kategorija H1

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.


