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samočisticí samočisticí samočisticí samočisticí mazivo mazivo mazivo mazivo pro vysoké pro vysoké pro vysoké pro vysoké zátěže, zátěže, zátěže, zátěže, teploty a prašné prostředíteploty a prašné prostředíteploty a prašné prostředíteploty a prašné prostředí    
� speciálně vyvinuté speciálně vyvinuté speciálně vyvinuté speciálně vyvinuté „čisté“ „čisté“ „čisté“ „čisté“ mazivomazivomazivomazivo    pro mazání dopravníků a řetězůpro mazání dopravníků a řetězůpro mazání dopravníků a řetězůpro mazání dopravníků a řetězů    
� odolnost vysokým zátěžím, teplotám a prachuodolnost vysokým zátěžím, teplotám a prachuodolnost vysokým zátěžím, teplotám a prachuodolnost vysokým zátěžím, teplotám a prachu        
� vvvv    jedjedjedjedné operaci čistíné operaci čistíné operaci čistíné operaci čistí    a mažea mažea mažea maže    
� rozpouští usazeniny nečistotrozpouští usazeniny nečistotrozpouští usazeniny nečistotrozpouští usazeniny nečistot    vně i uvnitř mechanizmůvně i uvnitř mechanizmůvně i uvnitř mechanizmůvně i uvnitř mechanizmů    
� snižuje otěrsnižuje otěrsnižuje otěrsnižuje otěr, , , , ochrana proti korozi, ochrana proti korozi, ochrana proti korozi, ochrana proti korozi, voděodolnývoděodolnývoděodolnývoděodolný    
� odolává teplotám do odolává teplotám do odolává teplotám do odolává teplotám do 323232320°C0°C0°C0°C    
� bez obsahu silikonubez obsahu silikonubez obsahu silikonubez obsahu silikonu    
� aerosol plněný COaerosol plněný COaerosol plněný COaerosol plněný CO2222, tj. , tj. , tj. , tj. garance garance garance garance minimálně 97% účinné látky vminimálně 97% účinné látky vminimálně 97% účinné látky vminimálně 97% účinné látky v    netto objemunetto objemunetto objemunetto objemu    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
CB CB CB CB 6666    je syntetické, vodou nesmyvatelné mazivo, vyráběné za využití nejnovějších technologií, pro 
„čisté“ mazání řetězů a dopravníků používaných pro pohony strojů pod vysokou zátěží, při 
vysokých teplotách nebo ve velmi prašném prostředí nebo v kombinaci těchto podmínek. 
    

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
CB CB CB CB 6666 je ideální pro mazání vodou často oplachovaných řetězů, dopravníků a hnacích součástí. 
Sprejová aplikace při použití pění, proto ještě lépe přilne jak na kovové i nekovové povrchy. Působí 
účinně proti korozi a proti otěru, vhodný pro teploty až 320°C. CB 6CB 6CB 6CB 6 je vhodný pro průmyslovou 
výrobu: textilním výroba (vysoušecí stroje), výroba skleněného vlákna a skleněné izolace (ISOVER), 
výroba dřevotřískových desek, překližek, sklářská výroba, automobilový průmysl, pekařství a 
potravinářské provozy, papírenství a tiskařské provozy. Mazání všech zařízení pracujících pod 
vysokou zátěží. Je biologicky odbouratelný, odpovídá nejpřísnějším normám pro ochranu životního 
prostředí. 
    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
CB CB CB CB 6666    před použitím důkladně protřepat. Lze nanášet po kapkách, rozprašováním, ponořením 
nebo natíráním dílů. Čištění povrchu řetězů a dopravníků před použitím není nutné, ale 
doporučuje se při první aplikaci kvůli odstranění starých maziv a co nejlepší adhezi maziva k 
povrchu. Před opakovanou aplikací CBCBCBCB    6666 již další čištění není nutné. 
    

Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě.     
    

TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:  Vzhled:     hustá žlutá kapalina 
                    Hustota při 20°C (ASTM D4052):  0,900 g/cm3 

     Bod vznětu (ASTM D 45):   > 330°C 
     4kuličkový test Shell (ASTM D2783): < 0,4 mm 
     Provozní teplota použití:   -30°C až +320°C 
     Viskozita při 25°C, 40°C, 100°C (ASTM D445):   
              430-650cSt, 210cSt, 32cSt                     
BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ: 650/400 ml sprej CO2 (obj. č. 806001) 

    

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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samočisticí mazivo pro vysoké zátěže, samočisticí mazivo pro vysoké zátěže, samočisticí mazivo pro vysoké zátěže, samočisticí mazivo pro vysoké zátěže, teploty a prašné prostředíteploty a prašné prostředíteploty a prašné prostředíteploty a prašné prostředí    
� speciálně vyvinuté „čisté“ mazivospeciálně vyvinuté „čisté“ mazivospeciálně vyvinuté „čisté“ mazivospeciálně vyvinuté „čisté“ mazivo    pro mazání dopravníků a řetězůpro mazání dopravníků a řetězůpro mazání dopravníků a řetězůpro mazání dopravníků a řetězů    
� odolnost vysokým zátěžím, teplotám a prachu odolnost vysokým zátěžím, teplotám a prachu odolnost vysokým zátěžím, teplotám a prachu odolnost vysokým zátěžím, teplotám a prachu     
� vvvv    jedné operaci čistí a mažejedné operaci čistí a mažejedné operaci čistí a mažejedné operaci čistí a maže    
� rozpouští usazeniny nečistot vně i uvnitř mechanizmůrozpouští usazeniny nečistot vně i uvnitř mechanizmůrozpouští usazeniny nečistot vně i uvnitř mechanizmůrozpouští usazeniny nečistot vně i uvnitř mechanizmů    
� snižuje otěr, ochrana proti korozi, vsnižuje otěr, ochrana proti korozi, vsnižuje otěr, ochrana proti korozi, vsnižuje otěr, ochrana proti korozi, voděodolnýoděodolnýoděodolnýoděodolný    
� odolává teplotám do 320°Codolává teplotám do 320°Codolává teplotám do 320°Codolává teplotám do 320°C    
� bez obsahu silikonubez obsahu silikonubez obsahu silikonubez obsahu silikonu    
� aerosol plněný COaerosol plněný COaerosol plněný COaerosol plněný CO2222, tj. garance minimálně 97% účinné látky v, tj. garance minimálně 97% účinné látky v, tj. garance minimálně 97% účinné látky v, tj. garance minimálně 97% účinné látky v    netto objemunetto objemunetto objemunetto objemu    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
CB 6CB 6CB 6CB 6    je syntetické, vodou nesmyvatelné mazivo, vyráběné za využití nejnovějších technologií, pro 
„čisté“ mazání řetězů a dopravníků používaných pro pohony strojů pod vysokou zátěží, při 
vysokých teplotách nebo ve velmi prašném prostředí nebo v kombinaci těchto podmínek. 
    

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
CB 6CB 6CB 6CB 6 je ideální pro mazání vodou často oplachovaných řetězů, dopravníků a hnacích součástí. 
Sprejová aplikace při použití pění, proto ještě lépe přilne jak na kovové i nekovové povrchy. Působí 
účinně proti korozi a proti otěru, vhodný pro teploty až 320°C. CB 6CB 6CB 6CB 6 je vhodný pro průmyslovou 
výrobu: textilním výroba (vysoušecí stroje), výroba skleněného vlákna a skleněné izolace (ISOVER), 
výroba dřevotřískových desek, překližek, sklářská výroba, automobilový průmysl, pekařství a 
potravinářské provozy, papírenství a tiskařské provozy. Mazání všech zařízení pracujících pod 
vysokou zátěží. Je biologicky odbouratelný, odpovídá nejpřísnějším normám pro ochranu životního 
prostředí. 
    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
CB CB CB CB 6666    před použitím důkladně protřepat. Lze nanášet po kapkách, rozprašováním, ponořením 
nebo natíráním dílů. Čištění povrchu řetězů a dopravníků před použitím není nutné, ale 
doporučuje se při první aplikaci kvůli odstranění starých maziv a co nejlepší adhezi maziva k 
povrchu. Před opakovanou aplikací CB 6CB 6CB 6CB 6 již další čištění není nutné. 
    

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vvvv    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě.     
    

TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:  Vzhled:     hustá žlutá kapalina 
                    Hustota při 20°C (ASTM D4052):  0,900 g/cm3 

     Bod vznětu (ASTM D 45):   > 330°C 
     4kuličkový test Shell (ASTM D2783): < 0,4 mm 
     Provozní teplota použití:   -30°C až +320°C 
     Viskozita při 25°C, 40°C, 100°C (ASTM D445):   
              430-650cSt, 210cSt, 32cSt                     
BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ: 650/400 ml sprej CO2 (obj. č. 806001) 

    

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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