
 
 

PROFESSIONAL LUBRICANT SYSTEM TECHNICAL INFO 
 

FLEX LUBE X-TREME      
 

 

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 
FLEX LUBE X-TREME je teflónové mazadlo s dlhotrvajúcim účinkom vyrobené 
z veľmi čistého minerálneho oleja a potravinárskeho teflónu PTFE. Chráni povrch 
pred koróziou a má vysokú tepelnú odolnosť. Odpudzuje vlhkosť a nízka viskozita 
poskytuje jedinečné mazacie schopnosti. 
 
Oblasť použitia 
FLEX LUBE X-TREME sa používa na mazanie guľkových a valčekových ložísk, reťazí, 
ozubených a šnekových prevodov, lán, zámkov, pántov, kĺbov, klzných líšt a všade 
tam, kde je treba, aby bolo mazadlo odolné proti vysokým teplotám a malo 
vynikajúcu priľnavosť k materiálu. Výrobok je schválený NSF registráciou                                 
s klasifikáciou H1 a je ho možné použiť v potravinárskych prevádzkach pre náhodný 
kontakt s potravinami. 
 
Výhody 

• Vysoká schopnosť penetrácie a tepelná odolnosť 
• Bezpečný na gumu a plasty 
• Ochrana proti korózii  
• Je možné aplikovať tiež na strojárenské zariadenia v prevádzke 
• Patrí medzi výrobky rady GREEN WORLD 

 
Návod na použitie 

• Povrch očistite odmasťovadlom POWER CLEAN. 
• Pred použitím sprej dôkladne pretrepte, aspoň 20-30 sekúnd. 
• Aplikujte FLEX LUBE X-TREME a nechajte pôsobiť. 

 
Fyzikálne vlastnosti  

Skupenstvo pri 20 °C Kvapalina 

Základný olej Čistý minerálny olej 

Vzhľad Mliečne biely 

Tepelná odolnosť -30 až +250 °C 

Teplota aplikácie a povrchu -10 až +50 °C 

Hustota 0,85 g/cm³ pri 20 °C 

Schválené NSF registráciou Certifikát č. 156573 klasifikácia H1 
 
Balenie 
FLEX LUBE X-TREME je dodávaný ako 100ml, 300ml a 500ml sprej. 
 
Skladovanie 
Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (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  
FLEX LUBE X-TREME. 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

             

 


