EcoLine® Mazivo na ložiska, řetězy a
kladky
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POPIS PRODUKTU
Tento výrobek – antikorozní Mazivo na řetězy, kladky
a ložiska z řady EcoLine® - je produkt, vyrobený
z přírodních materiálů, připravený k přímému použití.
Výrobek svými vlastnostmi překonává většinu
dostupných konvenčních mazacích přípravků.
Výrobek obsahuje VpCI inhibitory koroze v plynné fázi
pro použití ve venkovním i vnitřním prostředí.
Zabraňuje korozi dvěma rozdílnými způsoby. Jednak
vytváří přilnavou vrstvu na povrchu kovu, která
odpouzuje vodu. Druhý způsob ochrany je založen na
přítomnosti zmíněných VpCI inhibitorů koroze, které
se vypařují z materiálu do okolí, kondenzují na
povrchu kovu a vytvářejí velmi tenkou ochrannou
vrstvu, která zůstává i v případě, že dojde
k dočasnému narušení či očištění vrstvy maziva z
povrchu kovu.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ
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Vynikající během provozu i skladování
Univerzální antikorozní ochrana železných i
neželezných kovů
Teplotně stabilní, poskytující dlouhotrvající
antikorozní ochranu díky přítomnosti VpCI
inhibitorů koroze

Vytváří velmi tenký povlak s vynikajícími
vlastnostmi na povrchu ložisek či jiných zařízení,
kde dochází ke styku a tření vrstev
Produktem lze nahradit či doplnit mnohé
z konvenčních olejů a maziv, vyráběných
z ropných derivátů
Vyikající pro dopravníky a tažné řetězy
Doporučený jak pro manuální, tak i strojní aplikaci
Výborný i při použití u vysokorychlostních řetězů
Vynikající kluzkost zabraňuje tvorbě kouře pod
vekým zatížením
Snižuje vybrace a hlučnost
Produkt má jen nepatrný vliv na životní prostředí
Pro zvýšení bezpečnosti se produkt vyznačuje
vysokým bodem vznícení
Splňuje kritéria Ministerstva zemědělství USA pro
produkty na přírodní bázi dle EO 13 101

CHRÁNĚNÉ KOVY
9
9
9

Uhlíkatá ocel
Nerez ocel
Litina
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Hliník a jeho slitiny
Měď a její slitiny

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Vzhled
Bod vzplanutí
Obsah netěkavých
látek
Hustota
Antikorozní ochrana
Odstranění

SAE viskozita
Viskozita, cSt při 40oC
Bod tuhnutí
Biol. odbouratelnost
základního oleje
Toxicita základního
oleje

jantarově žlutý roztok
214oC
95-99%
0,89-0,9kg/l
až 24 měsíců
benzinová
rozpouštědla/alkalické čističe
(VpCI 414/416/419)
30
140
-19oC
ANO
Netoxický

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ
Produkt se dodává v 3,7l a 19l plastikových barelech
nebo 208l sudech. Produkt je také dostupný ve 472ml
EcoLine sprejích. Skladujte uzavřené po dobu max.
24 měsíců.

Pouze pro průmyslové použití
Chraňte před dětmi
Nádoba musí být uchovávána pevně uzavřená
Nevhodné pro vnitřní použití
Více informací najdete na bezpečnostním listu

OMEZENÁ ZÁRUKA
Veškeré údaje, technické informace a doporučení uvedená v tomto
technickém listu vycházejí z provedených testů. Společnost Cortec je
považuje za spolehlivé, ale jejich přesnost nebo úplnost není zaručena.
Společnost Cortec zaručuje, že její výrobky dodané zákazníkovi
nebudou vykazovat žádné vady. Na základě této záruky se společnost
Cortec zaručuje, že vymění vadné výrobky. Zákazník musí oznámit
společnosti Cortec reklamovanou vadu do lhůty, dané zákonem, od
dodání výrobku zákazníkovi, aby mohl dostat náhradní výrobek.
Veškeré dopravní náklady související s výměnou výrobku budou
hrazeny zákazníkem.
Společnost Cortec nebude odpovídat za žádné zranění, ztrátu nebo
škodu vzniklou používáním nebo neschopností používat její výrobky.

distributor pro ČR:
identifikace:
zapsaná u:
se sídlem:
tel/fax:
email:
www:

Uživatel se musí před použitím výrobku přesvědčit o vhodnosti výrobku
pro dané použití a v souvislosti s tím uživatel přebírá všechna rizika a
odpovědnost. Údaje nebo doporučení, která zde nejsou obsažena,
budou platná pouze v případě, že byla potvrzena písemně a podepsána
zástupcem společnosti Cortec.
Uvedená záruka je exkluzivní a nahrazuje všechny další výslovné,
předpokládané nebo statutární záruky, včetně všech předpokládaných
záruk na prodej nebo vhodnost pro daný účel. Společnost Cortec
neodpovídá za žádné okamžité nebo následné škody
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