
 

MOTOREX TEFLON®-SPRAY 
 
Univerzální prostředek v dílně  
 
Popis 
 
MOTOREX TEFLON®-spray je univerzálně použitelný 
kluzný, oddělovací a mazací prostředek, který neza-
nechává žádné mastné stopy. Povrchy zde nechrání 
olejový film či vrstva obsahující tuky, nýbrž TEFLON® 
(PTFE) garantuje jako tuhé mazivo výborné klouzání 
s velice nízkým součinitelem tření. 
Velice tenká vrstva teflonu s velikostí částic 5 µm 
zabraňuje slepování částí ve formách nebo nástav-
bách s obráběcími stroji. Vyjmutí i demontáž jsou 
snadné i po dlouhé době. Díky minimální diferenci 
mezi dynamickým a statickým třením nedochází k 
narušování (stick-slip-efekt). 
MOTOREX TEFLON®-spray je obzvlášť účinný při 
pomalých pohybech a středním tlakovém zatížení. Je 
třeba zdůraznit zejména téměř absolutní chemickou 
stálost a velice širokou oblast použití z hlediska teplo-
ty. 
 
 
Výhody 
 
• užitečný pomocník na pracovním stole 
• univerzální použití jako kluzný, oddělovací a ma-

zací prostředek 
• bez obsahu tuků, olejů, silikonu 
• TEFLON® (PTFE) tuhé mazivo 
• obrovská odolnost povrchu proti žáru až +265 °C 
• nedochází k stick-slip-efektu 
• vlastnosti pro nouzový chod 
• téměř absolutní chemická stálost 
• bezproblémové následné pracovní postupy jako 

lakování, čištění atd. 
• vysoce koncentrované 

 
Oblast nasazení 
 
Pro specialistu u obráběcího stroje ale také pro kutila 
doma i na zahradě. Optimální jako oddělovací pro-
středek mezi kovovým povrchem v klidu, ale také 
k mazání pohybujících se mechanických částí. Ne-
vznikají žádné mastné zbytky a ochranný film se ne-
přenáší, tzn. zůstává tam, kde být musí. Tuhé mazivo 
TEFLON® má účinné a trvalé vlastnosti pro nouzový 
chod. 
 
 
Použití 
 
Spray před použitím krátce silně protřepat. Pro dosa-
žení dobré přilnavosti PTFE-vrstvy musí být povrch 
ošetřovaného dílu odmaštěn, čistý a suchý. Určené 
místo krátce postříkat ze vzdálenosti 10 – 20 cm a 
nechat působit. Prchavé části se odpaří a zůstává 
vysoce účinný ochranný film. 
 
 
Upozornění 
 
Nenanášejte v blízkosti otevřeného ohně, žáru či žha-
vých povrchů. Při používání zákaz kouření. Postarat 
se o dobré odvětrávání. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Technické parametry 
 
Barva:                   lehce nažloutlá kapalina s usazeninou (teflon) 
Zápach:                 po rozpouštědle  
Měrná hmotnost:   0,626 g/ml 
Netěkavé části:      3,29 % 
Obsah VOC:          96,71 % 
Třída jedu:             bez 
 
Třída ohrožení vod: WGK2 
Kód pro zneškodňování: EWC 160 199 
 
    
Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí. Změny jsou vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické údaje platí měřící a výrobní tolerance obvyklé 
v oboru. Lze získat bezpečnostní list. 
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