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Viacúčelový veľmi priľnavý mazací prostriedok bez obsahu silikónu, použiteľný na všetky druhy kovov, plas-
tov a gumy v rozsahu teplôt od –20°C do 250°C. Výborne sa uplatňuje ako mazivo v potravinárskom  a far-
maceutickom priemysle, poľnohospodárstve a lesníctve,  kde  môže prísť k priamemu kontaktu maziva s po-
travinami alebo liekmi alebo tam kde môže prísť ku kontaminácii pôdy. Rozsah pracovných teplôt od –20°C 
do 250°C.

POUŽITIE
OLEJ 250 sa používa ako ochrana povrchu, separátor foriem
a mazivo s mimoriadnou priľnavosťou a životnosťou. Výbor-
ne sa uplatňuje ako mazivo v potravinárskom a farmaceu-
tickom priemysle, poľnohospodárstve a lesníctve, kde môže 
prísť k priamemu kontaktu maziva s potravinami alebo liek-
mi alebo tam kde môže prísť ku kontaminácii pôdy. Ďalej pri 
mazaní presných strojov a jemnej mechaniky, kde sa kladie 
mimoriadny dôraz na čisté mazanie. Rovnako nachádza širo-
ké uplatnenie pri mazaní čapov, reťazí, vodiacich tyčí, kladiek 
a zámkov. Maže všetky typy tesnenia a O – krúžkov.

VÝHODY
• tepelná odolnosť od -20 °C do 250 °C
• absolútne čisté mazivo
• možný styk s potravinami
• bez zápachu

NÁVOD NA POUŽITIE
Miesto aplikácie očistite od hrdze, prachu a pevných nečis-
tôt. Odstráňte zostatky starého maziva a odmastite výrobkom 
TECHNOSOL®. Potom olej aplikujte bežným spôsobom.

TECHNICKÉ DÁTA
Farba:  číra
Zloženie:  minerálny olej s aditívami
Bod vzplanutia:  265 °C
Bod tuhnutia:  –30 °C
Hustota (20 °C):  857 kg/m3

SÚVISIACE PRODUKTY 
• TECHNOSOL® •  NO 1® •  OLEJNIČKA

OLEJ 250®

 
OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO
5 l kanister 204 105
25 l kanister 204 125
40 l kanister 204 140




