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Popis

PLANTO MULTISPRAY S je plastické mazivo na bázi
ekologických surovin, které je přínosem pro ochranu
životního prostředí.

Při vývoji maziva PLANTO MULTISPRAY S byla
zohledněna nejen ekologická hlediska, jako jsou bio-
logická odbouratelnost a třída látek ohrožujících vodu,
ale také praktické užitné vlastnosti, jako jsou ochrana
před opotřebením, antikorozní ochrana a funkční bez-
pečnost.

Přednosti maziva PLANTO MULTISPRAY S:

• dobrá smáčivost, vynikající přilnavost a dobrá
odolnost proti smývání,

• vysoké mazací účinky,
• velmi dobrá ochrana proti opotřebení,
• vysoká tlaková zatížitelnost,
• optimální antikorozní ochrana,
• čisté a snadné použití,
• označení dle DIN 51 502 KPE 2 K-40
• rozsah provozních teplot - 40 až + 120 °C.

Pokyny pro použití:

PLANTO MULTISPRAY S se používá na mazání a
jako antikorozní prostředek pro následující součásti
strojů:
• řetězy, případně řetězové pohony zemědělských a

stavebních strojů (například mlátičky), jakož i pro
veškerá přídavná zařízení,

• čepy zemědělských, stavebních a lesnických stro-
jů, válečky a čepy dopravníkových zařízení,

• závěsná zařízení přívěsů, závěsy dveří, vrat a
mobilních pracovních strojů,

• všechny druhy kloubů, jejichž mazání se neprovádí
tlakovou maznicí nýbrž externě,

• vodicí kolejnice a kluzná vedení (například kolej-
ničky sedadel, vedení vysokozdvižných vozíků),
řetězy vysokozdvižných vozíků,

• transportní řetězy a válečky v oblasti průmyslu
• listové pružiny,
• závity, případně šroubová spojení a příruby, pruž-

né kolíky,
• otevřené ozubené převody,
• pístní tyče stavebních strojů (antikorozní ochrana

při odstavení).

Použití

PLANTO MULTISPRAY S použité jako montážní ma-
zivo usnadňuje uvolňování šroubových spojení a
chrání před korozí.
PLANTO MULTISPRAY S ve spreji o objemu 150 ml
a 400 ml umožňuje jednoduché a úsporné nanášení.
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Ekologické nástřikové plastické mazivo na bázi řepkového oleje
s lithně-vápenatým mýdlem, biologicky rychle odbouratelné


