
AUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU RAUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU RAUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU RAUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU REPUBLIKUEPUBLIKUEPUBLIKUEPUBLIKU    
 
 
 
 
 
 
    

extra odolné mazivo ve sprejiextra odolné mazivo ve sprejiextra odolné mazivo ve sprejiextra odolné mazivo ve spreji    
    

� velmi dobrá přilnavost k mazanému místuvelmi dobrá přilnavost k mazanému místuvelmi dobrá přilnavost k mazanému místuvelmi dobrá přilnavost k mazanému místu    
� odolává vysokým tlakům a slané voděodolává vysokým tlakům a slané voděodolává vysokým tlakům a slané voděodolává vysokým tlakům a slané vodě    
� vynikající odolnost proti mechanickému otěru a tlakuvynikající odolnost proti mechanickému otěru a tlakuvynikající odolnost proti mechanickému otěru a tlakuvynikající odolnost proti mechanickému otěru a tlaku    
� zabraňuje vnitřní i povrchové korozizabraňuje vnitřní i povrchové korozizabraňuje vnitřní i povrchové korozizabraňuje vnitřní i povrchové korozi    
� odolává teplotám odolává teplotám odolává teplotám odolává teplotám ----30°C až 130°30°C až 130°30°C až 130°30°C až 130°CCCC    
� bez obsahu silikonubez obsahu silikonubez obsahu silikonubez obsahu silikonu    

    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
WSAWSAWSAWSA je mazivo ve spreji vysoce odolné vůči vodě a při dlouhodobém zatížení. Je ideální pro použití 
v agresivním prostředí (slaná voda). 
 

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:                
WSAWSAWSAWSA se díky svým vynikajícím vlastnostem a dlouhodobému účinku používá na mazání ložisek, 
hřídelí, kloubů, ventilů, kluzných mechanizmů, ocelových lan, kuželových a šnekových kol, 
ozubených převodů, pákových mechanizmů, řetězových pohonů, pantů atd. např. v papírenském, 
chemickém, strojním, automobilovém a ropném průmyslu, v čistírnách odpadních vod, v lodní 
dopravě, na promazávání mechanizmů stavidel a zdymadel. Velmi vhodný i při konzervaci součástí 
proti slané vodě. Velmi dobře odolává vibracím. Vhodný pro mazání mechanizmů pracujících ve 
vodě. 
    

NÁNÁNÁNÁVOD KVOD KVOD KVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:                
WSAWSAWSAWSA je nutno před použitím řádně protřepat. Poté nastříkáme na čisté místo, které potřebujeme 
promazat popř. nakonzervovat. Po vyprchání obsaženého rozpouštědla prostředek zhutní. 
 

Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vsou podrobně uvedeny vsou podrobně uvedeny vsou 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:   světle zelená kapalina  
                    Hustota:  0,91 g/cm3  
     Provozní teplota: od -30°C do 130°C 
     Viskozita:  870 cSt (40°C), 106 cSt (100°C)  
     NGLI třída:  2 
     DN faktor:  500 000 
     EP test 4-kuličkový: 315kg             

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  650ml sprej CO2 (obj. č. 605001) 
    

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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WSAWSAWSAWSA je mazivo ve spreji vysoce odolné vůči vodě a při dlouhodobém zatížení. Je ideální pro použití 
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POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:                
WSAWSAWSAWSA se díky svým vynikajícím vlastnostem a dlouhodobému účinku používá na mazání ložisek, 
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