
 
 
 
 

 
 

    
transparentní suché mazadlo ve sprejitransparentní suché mazadlo ve sprejitransparentní suché mazadlo ve sprejitransparentní suché mazadlo ve spreji    

    
� suché mazadlo se silikonemsuché mazadlo se silikonemsuché mazadlo se silikonemsuché mazadlo se silikonem    
� chrání povrchychrání povrchychrání povrchychrání povrchy    
� určen na všechny povrchyurčen na všechny povrchyurčen na všechny povrchyurčen na všechny povrchy    
� ve vodě nerozpustnýve vodě nerozpustnýve vodě nerozpustnýve vodě nerozpustný    
� ideální mazací a separační prostředekideální mazací a separační prostředekideální mazací a separační prostředekideální mazací a separační prostředek    
� snižuje třenísnižuje třenísnižuje třenísnižuje tření    
� transparentnítransparentnítransparentnítransparentní    

    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
DRYSPREJDRYSPREJDRYSPREJDRYSPREJ    je řešením problémů zapříčiněných aplikací běžných vlhkých mazadel a umožňuje 
suché mazání s obsahem silikonu v prašných a problematických podmínkách. Je určen k použití na 
všechny druhy povrchů. DRYSPREJDRYSPREJDRYSPREJDRYSPREJ  zaručuje vynikající mazací, uvolňovací a separační vlastnosti. 
 

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
DRYSPREJDRYSPREJDRYSPREJDRYSPREJ    má vlastnosti ideálního mazacího a separačního prostředku pro výrobu a servis. Stejně 
tak poskytuje ochranu, ošetření plastů, gumy a kovů. Vytváří dlouhodobě separační film, snižuje 
přilnavost. Zajišťuje čistý a nelepivý povrch. Zamezí ulpívání trávy u zahradní techniky, sněhu u 
sněhových fréz a pluhů. Použití na zámky, táhla, kladky, vodící lišty, rolny, strojní zařízení, dopravní 
prostředky, mechanické a optické snímače. Spolehlivě maže a snižuje tření, aniž by se na 
ošetřených plochách zachytily prach, špína, cement, malta, asfalt. 
    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
DRYSPREJDRYSPREJDRYSPREJDRYSPREJ aplikujte na požadované místo ze vzdálenosti cca 25 cm. Před aplikací je potřeba sprej 
důkladně protřepat. 
    
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 alistu alistu alistu a    na etiketě. na etiketě. na etiketě. na etiketě.     
    

TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:        Skupenství:   aerosol 
                    Teplotní rozmezí:  -40°C až +180°C (krátkodobě +200°C)  
     Hnací látka:   propan/butan 
     Rozpustnost:   vodě odolný  
    

            BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  400 ml sprej  (obj. č. 102001)     
    

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍŽITÍŽITÍŽITÍ    
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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