
TUK SUPER LUBE® - VÍCEÚČELOVÉ SYNTETICKÉ MAZADLO S PTFE 

Popis produktu 

Tuk Super Lube® je patentované, vysoce odolné víceúčelové mazadlo s částicemi teflonu (PTFE - 

Syncolon®). Syntetické tekutiny se kombinují s přidanými částicemi teflonu a vytváří tak prémiové 

mazadlo, které zajišťuje dlouhodobější ochranu proti tření, opotřebení a korozi. Mechanická zařízení 

tak vydrží déle, snižuje se potřeba údržby a oprav a zlepšuje funkčnost. 

Tuk Super Lube® má certifikaci NSF (americká organizace zabývající se testováním, inspekcí a 

certifikací produktů) dokládající, že je vhodné i pro použití v potravinářství (certifikace H1 pro 

příležitostný kontakt s potravinami). 

Tuk Super Lube® nabízí dobrou mechanickou stabilitu, neodpařuje se a netvoří gumové usazeniny. 

Neodděluje se a netaje. 

Ve víceúčelovém mazadle Super Lube® s PTFE není obsažen žádný silikon. 

Je bezpečné také pro použití při nástřiku barev a povrchových úpravách. 

Vlastnosti 

 Nevodivé 

 Čisté a vhodné i pro potravinářství 

 Neteče, nekape a nevypařuje se 

 Odolává slané vodě, bezpečné v pitné vodě 

 Dlouhá životnost – vydrží 3-4x déle než většina mazadel 

 Snižuje tření a působí preventivně proti korozi 

 Možnost použití v širokém rozsahu teplot 

 Kompatibilní s většinou ostatních mazadel 

 Výborná voděodolnost 

 Šetrný k životnímu prostředí 

 Biologicky rozložitelný 

Typické použití: promazání všech typů součástek mechanických zařízení (ložiska, kohouty, řetězy, 

osy, pružiny apod.), zařízení na zpracování potravin, aplikace pro elektrickou izolaci, kola, motorky, 

přívěsy, zbraně, rybářské a lovecké vybavení, sekačky na trávu, pily, šicí stroje, kohoutky a pumpy, 

zahradnické a farmářské vybavení, fitness vybavení, spoje, závěsy (panty) a zámky, 

Návod k použití: Povrch ošetřovaný mazadlem nejdříve vyčistěte a osušte. Pro lepší výsledky 

doporučujeme před použitím mazadla Super Lube odstranit jiná mazadla. Podle potřeby aplikujte 

znovu. Nepoužívejte v prostředí s čistým kyslíkem. 
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