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UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou 
udávány s maximální pečlivostí. Přesto je 
vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom 
vyzkoušeli vhodnost použití každého 
jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma 
neručí za úplnost a přesnost těchto informací 
a odmítá záruku za vaše konkrétní použití 
výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se 
týká pouze standardních prodejních 
podmínek tohoto výrobku. V žádném případě 
nenese odpovědnost za náhodné škody, ani 
za škody v důsledku nesprávného použití 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

TECHNICKÁ DATA

Objednací číslo                          Název                                 Balení                  Zařazení

OG-60                      POWER SUPER LUBE OG-60            500ml                  MAZADLA

POUŽITÍ

ZAŘAZENÍ

POWER SUPER LUBE OG-60 je unikátní penetrující mazivo, které na 
namazaném povrchu vytváří jedinečný film, odolný vůči zadření. POWER 
SUPER LUBE OG-60 je odolný vůči účinkům vysokých tlaků, otáček a 
úderů. Díky schopnosti POWER SUPER LUBE OG-60 proniknout do 
těch nejmenších štěrbin, se nemusí provádět demontáž součástí. 
POWER SUPER LUBE OG-60 zabraňuje vzniku koroze. Silně přilne k 
elementům, které jsou v pohybu. Odolný vůči teplotám v rozmezí od -
35°C do +180 °C, krátkodobě do +200 °C. Přiložená kapilární trubička 
usnadňuje dávkování přípravku a usnadňuje práci v obtížně dostupných 
místech. POWER SUPER LUBE OG-60 je zejména vhodný pro těžký 
průmysl, zpracovávání plastických hmot a také pro dílenské práce. 
POWER SUPER LUBE OG-60 neobsahuje silikon, pryskyřice a kyseliny, 
je dokonale přilnavý – nestéká z povrchu, ani neskapává. Zajišťuje 
dlouhodobý mazací efekt ve vysokých i nízkých teplotách, od -35°C do 
+180°C, krátkodobě do +200°C. Nepřitahuje špínu a prach.

Forma ve 20°C: hustý olej
Zápach: charakteristický
Barva: nažloutlá
Viskozita základového oleje: 1500 cSt
Teplota  aplikace: -35°C do +200°C
Minimální teplota aplikace: -25°C
Maximální teplota aplikace: +180°C
Základ: neutrální olej akrylového kopolymeru
Rozpouštědlo: směs alifatických a modifikovaných aromatických 
uhlovodíků 
Rozpustnost ve vodě: nerozpustný
Bezpečnostní opatření: uvedeno v bezpečnostním listu.
Použitelnost: 36 měsíců, uchovávejte na suchém a chladném místě, 
chraňte před mrazem.

POWER SUPER LUBE OG-60 slouží k mazání rychle cirkulujících řetězů 
a lanových konstrukcí, vnitřních řetězových a kluzných ložisek, 
průmyslových řetězů apod. Lze ho používat ve zpracovávání plastických 
hmot např. k mazání vyhazovačů, údržbě vstřikovacích forem. Jako 
mazivo na vysoké tlaky, např. na čepy a závěsy dveří, zámků kontejnerů, 
mazání závitů v oceli A2 a A4, brzdových pák, svorníků, táhel, řídících 
pák, úhlových a vidlových kloubů, řetězových článků, ocelových lan, 
hřídelí ozubených kol, pracovních závitů a kluzných povrchů.
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