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Technický list:    CYKLON Mazací sprej 
Číslo tovaru: 1900401 

 
CYKLON Mazací sprej je priesvitné mazadlo s dobrou priľnavosťou so širokým priemyselným 
využitím v teplotnom rozmedzí od –30°C do +200°C. Prednosťou je aj transparentná farba, čím sa 
zabráni viditeľnosti nanesenej vrstvy mazadla. Optimálna tekutosť zabezpečí mazanie aj ťažšie 
prístupných miest.  
 

Oblasti použitia   
 
CYKLON Mazací sprej nájde uplatnenie v nasledujúcich oblastiach: 

• Mazanie reťazí pri normálnej teplote a vysokých teplotách do +200°C 
• Ako mazadlo a ochrana proti korózii na laná, vretená, cylindre a iné pohonné agregáty 
• pri motorových vozidlách na spojky a brzdy, kĺby, na závesy dverí a kĺbové závesy, zámky,  

pedále, posuvné strechy, reťaze, bowdeny, teleskopické antény atď. 
Všeobecne je možné CYKLON Mazací sprej použiť ako mazadlo do 200°C všade tam, kde sa 
vyžaduje priľnavý dlhodobý mazací efekt. 
 

Vlastnosti produktu 
 

• neobyčajne vysoká priľnavosť a tým dlhodobý efekt 
• s aditívami proti korózii a oteru  
• dobré vlastnosti pri vysokom tlaku 
• nepatrné hodnoty pri teste na poškriabanie a otere 
• veľmi dobrá tekavosť a penetrabilita 
• chráni pred oxidáciou a koróziou. 
• aj na ozubené kolesá a reťaze (aj na O-reťaze)  
• vode odolné 

 

Informácie o spracovaní 
 
Ošetrenie podkladu: Podklad by mal byť suchý, bez prachu, staré mazivo by malo byť odstránené. 
Použitie: Nádobu silno potriasť (minimálne 2 min). Zo vzdialenosti cca. 20 – 30 cm nastriekať. 
 

Technické údaje 
 
Technické vlastnosti Požadovaná hodnota 
Teplotné rozmedzie -30°C až +200°C 
Báza vysoko viskózny špec. olej s prímesou polymérov a rôznych  

aditív. Účinná látka bez chlórovaných a halogen. rozpúšťadiel 
Farba transparentný( ľahko žltkastý) 
Pohonná látka Propán/Bután 
 


