
Dry Lube 
Prozorno suho mazivo na osnovi PTFE za uporabo na plastiki, gumi, kovini in tkanini. 

Koda Naziv Oznaka Pakiranje 

50180  Dry Lube  SDL 400 ml razpršilo z podaljšanim nastavkom 

Lastnosti in prednosti

• Popolnoma suha - ne privlači prahu in umazanije
• Prozorne barve, ne pušča madežev
• Varna za barvo, gumo in plastiko - uporabljajte brez skrbi
• Vodoodporna - se ne spira
• Širok temperaturni razpon -40oC do +260oC - uporabna na

vseh področjih
• Ne vsebuje silikona - varna za delavnice

Uporaba 

Suha mast KENT Dry Lube je prozorno mazivo, ki je proizvedeno na osnovi PTFE. Edinstvena je v 
tem, da ne pušča nikakršnih madežev in je popolnoma suha. Primer aplikacije so okenska vodila, 
armaturna plošča, vodila pomične strehe, sedežna vodila, električne antene, krmilne ročke, 
varnostni pasovi, brisalci, vodila za zavese pri tovornjakih in vratne ključavnice.

Suha mast v spreju se lahko uporablja tudi na drugih področjih, kot npr. na raznih vodilih prikolic, 
zadrgah, namiznih žagah (prepreči, da bi se les nabiral na površini). 
Suha mast KENT Dry Lube je idealna za uporabo v delavnicah, saj ne vsebuje silikonov, odbija prah ter 
umazanijo. 

Navodila za uporabo 

1.Pločevinko pred uporabo dobro pretresite.
2.Napršite tanek sloj (po potrebi uporabite podaljšan nastavek), z razdalje 8 – 12 cm.
3.Pustite, da se posuši.
4.Po potrebi postopek ponovite.



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 

PTFE 

Tekočina 

Belkaste 

24 mesecev 

3403 99 00 

Osnova: 
Oblika: 

Barva: 

Rok uporabe: 

Tarifna številka: 

VOC:  624 g/l 

0.705 g/ml 25oC Specifična teža:  

Temperaturna odpornost: 

Konstantna: 

Občasna: 

-40oC do +260oC 

Ni določeno
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