
PTFE+ Lubricant 
Visoko kakovostno mazivo z trojnim delovanjem - penetrira, podmazuje in ustvari PTFE sloj, 
ki zagotavlja kakovostno, suho ter dolgoročno zaščito.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje 

84065  PTFE+ Lubricant  PTFE+ 
85540  PTFE+ Lubricant  PTFE+ 150 

500 ml razpršilo z nastavkom
150 ml razpršilo 

Lastnosti in prednosti 

• Ustvari zaščitni PTFE sloj na vseh površinah - zagotavlja
dolgotrajno zaščito in suh premaz

• NSF H1 registrirana - varna za naključen stik s hrano
• Penetrant in mazivo v enem - prodira globoko v površino in

maže tudi med tesno prilegajočimi komponentami
• Prozorna formula - za uporabo na vidnih področjih

Uporaba 

PTFE mast se uporablja za mazanje kablov, vzmetnih puš, sklopke, tečajev, vratnih ključavnic, pedala 
sklopke, mehanizmov premične strehe, kljuke prtljažnika, pokrovov motorja, sedežev, pokrovov 
rezervoarja, električnih anten, krmilne ročice, vodil zaves, vodil ponjav, prestavnih mehanizmov, kablov 
za menjavo prestav in drugih področij, kjer je potrebna uporaba maziva ali penetranta.

Navodila za uporabo 

1. Pločevinko pred uporabo dobro pretresite.
2. Odstranite rjo s površine.
3. Napršite PTFE mast na površino.
4. Pustite, da PTFE mast prodre v površino.
5. Uporabite podaljšan nastavek za težko dostopna mesta.
6. Mazivo ustvari PTFE sloj, ki bo še naprej mazal tudi, ko se mazivo posuši.



Tehnične informacije 

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

Osnova:

Oblika: 
Barva: 

Rok uporabe: 

Tarifna številka: 

VOC:  

PTFE 

Tekočina podobna gelu 

Belkasta 

24 mesecev 

3403 19 90 

298 g/l 

0.705 g/ml 25oC 

-30oC do +220oC 

Specifična teža: 

Temperaturna odpornost: 

Konstantna: 

Občasna: Ni določeno 

130463 H1 NSF registracija: 
(Maziva z naključnim kontaktom) 
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