
 
 

PROFESSIONAL LUBRICANT SYSTEM TECHNICAL INFO 
 

DRY LUBE  
 

 

Uvedené údaje majú len informatívny charakter a je možné ich používať iba ako vodítko. Pri  posudzovaní vhodnosti použitia výrobku je nutné, aby sa zákazníci riadili vlastnými skúsenosťami a 
testami. Firma Veidec preto nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody a straty spôsobené nesprávnym použitím výrobku. 

 

Popis výrobku 
DRY LUBE je suché silikónové mazadlo, ktoré obsahuje 100% čistý silikónový olej bez 
akýchkoľvek prímesí. 
 
Oblasť použitia 
DRY LUBE sa používa na ochranu, údržbu, separáciu a mazanie plastov, gumy, dreva 
a kovov. Napríklad na mazanie mechanizmov šuplíkov, boxov a skriniek, strešných  
i normálnych okien, sedadiel a záchranných pásov, impregnáciu a ochranu 
gumových tesnení áut a chladiarenských zariadení proti stvrdnutiu alebo 
zamrznutiu. Ďalej na separáciu a mazanie strojov v potravinárskych a textilných 
prevádzkach, tlačiarňach, výrobe obalov a jemnú mechaniku kancelárskych strojov. 
DRY LUBE poskytuje na plastových dieloch vysoko lesklú plochu, ktorá dodáva 
dielom výstavný vzhľad. Odstraňuje nepríjemné vŕzganie pri styku dvoch rôznych 
materiálov, napr. plastu a kovu. Výrobok je schválený NSF registráciou s klasifikáciou 
H1 a je ho možné použiť v potravinárskych prevádzkach pre náhodný kontakt  
s potravinami. 
 
Výhody 

• Výborne mazacie a separačné vlastnosti                                                                                   
• Dlhodobé pôsobenie                                                                                                        
• Vysoká teplotná odolnosť 
• Odpudzuje prach a vodu 
• Bez zápachu, nezanecháva zvyšky 

 
Návod na použitie 

• Naniesť na čistú plochu zo vzdialenosti 20 – 30 cm. 
• V prípade veľkej vrstvy zotrieť suchou mäkkou handrou. 
• Nepoužívať pokiaľ má byť povrch farbený alebo lakovaný. 

 
Fyzikálne vlastnosti  

Skupenstvo pri 20 °C Kvapalina  

Typ chemikálie Silikónový olej 

Vzhľad Bezfarebný                            

Hustota 0,96 g/cm³ 

Pracovná teplota -50 °C až +250 °C                        

Teplota aplikácie a povrchu pri aplikácii -10 °C až +50 °C 

Schválené NSF registráciou Certifikát č. 155266 klasifikácia H1 

 
Balenie 
DRY LUBE  je dodávaný ako 500 ml sprej. K výrobku je možné objednať dlhú trysku 
LONG NOZZLE, obj. č. 15411. 
 
Skladovanie 
Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestností (5 – 25 °C). 
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja zapálenia. 
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.  
 
Zdravie a bezpečnosť 
Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov. Pred 
použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov DRY LUBE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

            

  


