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1. Mazací pasty ve spreji 

Hlavními oblastmi pou�ití mazacích past jsou montá� a lisování lisovaných ulo�ení u kluzných lo�isek, vali-
vých lo�isek nebo pro nalisování ozubených nebo øetìzových kol, jako� i mazání �roubových spojù. Je zaru-
èeno mazání pøi extrémních tlacích a vysokých teplotách, mazání nouzového bìhu a zlep�ené podmínky 
zábìhu, usnadòuje se demontá�, zabraòuje se zadøení. 

Oblast pou�ití vlisování pouzder kluzných lo�isek 
Pokud se pouzdra kluzných lo�isek lisují do svých skøíní obvyklými kluznými prostøedky, tak èasto podléhají 
prùtahu a sice v dùsledku uvolnìní nepatrných bìhem montá�e utr�ených kovových èástic. I kdy� se takovéto 
utrhávání kovových èástic pøi pozdìj�í demontá�i uká�e jen jako nepatrné rýhy na povrchu, pøesto mù�e být 
úèinek znaèný. Nìkdy se pak uká�e nutnost, �e se takováto lo�iska po montá�i za vynalo�ení znaèných ná-
kladù musí podrobit dodateènému opracování. 

Oblast pou�ití vlisování pouzder valivých lo�isek 
Mnoho výrobcù valivých lo�isek doporuèuje pro montá� lo�isek do strojních 
èástí maziva na bázi MoS2, popø. kluzné prostøedky, aby se pùsobilo proti de-
formaci ev. prota�ení, aby se usnadnila montá� a demontá�, jako� i proto, aby 
se odìr sní�il na minimum. Zde se problém prezentuje jinak ne� u kluzných 
lo�isek. Uná�ení pøi otáèení lo�iskových èepù se v tomto pøípadì mù�e za-
nedbat, leda�e by do�lo ke zlomení, pøièem� maziva MoS2 sní�í po�kození 
skøíní atd. Men�í lisovací tlak pøi montá�i valivých lo�isek s lisovaným ulo�ením 
�ádným zpùsobem negativnì neovlivòuje hlavní funkci lisovaného ulo�ení, 
jmenovitì odstranìní migrace (plazení) krou�kù na høídeli, popø. ve skøíni. Pøi 

vùli mezi vnitøním krou�kem lo�iska a høídelem o hodnotì 25 
mm èiní migrace mezi høídelem a vnitøním krou�kem 78,74 mm pro otáèku, tzn., �e na ka�-
dých 3000 otáèek høídele udìlá vnitøní krou�ek jen 2999 otáèek. Toto relativní vzájemné 
otáèení má za následek odìr, jako� i opotøebení. Hlavním úèelem lisovaného ulo�ení je 
tedy odstranìní vùle. 

Pøi lisování valivých lo�isek s ku�elovitým vrtáním na kónické konce høídele se mù�e stát 
trhavé natahování velmi obtí�ným. MOLYDUVAL MoS2-pasty tento trhavý pohyb odstraòu-

jí, natahování se mù�e na po�adovaném bodu stopnout. 

Oblast pou�ití nalisování ozubených a øetìzových kol 
Pøidr�ovací síla lisovaných ulo�ení v mnoha pøípadech staèí k upevnìní ozubených a øetìzových kol, spojek, 
setrvaèníkù atd. Obecnì se v�ak pou�ívají nákladnìj�í upevòovací metody (klínové drá�ky atd.), proto�e 
obvyklá tvorba lícovací koroze a zadírání pøi montá�i s lisovaným ulo�ením mohou ztí�it nebo dokonce zne-
mo�nit pøípadnou demontá�. Pøi pou�ití MOLYDUVAL MoS2-mazacích past pro lisování se tato nebezpeèí 
dají obejít. Pøi obtí�ných montá�ích � èasto za pomoci velkých lisù � se mazání pomocí MoS2 ukázalo jako 
u�iteèné, a to nejen pro sní�ení poèáteèního lisovacího tlaku, ale také pro zamezení velkého nárùstu zatí�e-
ní, jak se s ním obvykle setkáváme, kdy� se pozdìji lisované ulo�ení musí zase rozebrat. 
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MOLYDUVAL Popis výrobku Pou�ití Data 

Quick Spray Mazací a montá�ní pasta 
s vysokým podílem MoS2. Zpù-
sobuje zlep�ené podmínky pro 
zábìh, ni��í tøení, dobrou ochra-
nu proti opotøebení, snaz�í de-
montá� i po del�ích provozních 
dobách. Nejni��í souèinitel tøení. 

· pro pøípravu (pøedúpravu) / mazání závitù, �rou-
bù, bokù zubù, vedení a kluzných lo�isek 

· pro zalícování a natahování kol, lo�isek, øemenic, 
èepù a pøírub (�ádné rýhy, snadná demontá�) 

· pøi tváøení zastudena v kritických zónách (hlubo-
ké ta�ení, lisování, ohýbání) 

-35
oC a� +450o

C 

pøi men�ím pøístu-
pu vzduchu a� 
640!C  

minerální + synte-
tický olej 

 

Quick GN 
Spray 

Pasta pro vysoké teploty pro 

�rouby s obsahem pevných 
látek, která propùjèuje strojním 
prvkùm zatí�eným vysokou teplo-
tou vynikající oddìlovací a maza-
cí vlastnosti. Brání zapeèení a 
zarezivìní a usnadòuje povolová-
ní �roubových spojení. 

· jako oddìlovací prostøedek pro �rouby pro velmi 
vysoké teploty, napø. v oblasti elektráren, 
v zaøízeních pro vytápìní, v chemických závo-
dech, také v petrochemii. Usnadòuje povolování 
a brání zapeèení. 

· k mazání spojù høídel-náboj, lisovaných ulo�ení, 
kloubových závìsù, pøírub, pru�in, øetìzù a brz-
dících prvkù 

NLGI tøída 2 
-50!C a� +1200!C 
syntetický olej 
 

Carat Spray Bílá víceúèelová pasta 
s obsahem pevných látek pro 
kluzná místa pøi vysokých tlacích 
a vysokých teplotách. Velmi 
dlouhodobì a oxidaènì stálá. 
Sni�uje tøení a opotøebení a 
chrání proti korozi, pøedev�ím 
lícovací korozi (tribokorozi). Brání 
zpìtnému klouzání, je velmi 
pøilnavá. 

· k mazání lo�isek v textilních, balících, kanceláø-
ských strojích a strojích pro domácnosti, 
v elektrotechnice, jemné mechanice a optice, 
papírenském prùmyslu 

· k ulehèení montá�e, pro èistou montá� dílù 
v�eho druhu 

· u oscilaèních pohybù 

· pøi tváøení kovù zastudena, pøi tváøení plastù 
zatepla  

· pro napínací zaøízení v�eho druhu, napø. upínací 
pouzdra (sklíèidla) a klínové spoje 

· k mazání zámkù, okenních ústrojí, pru�in, lo�i-
sek, kloubových závìsù atd. 

-30!C a� +150!C 

báze minerálního 
oleje 

 

Carat K Spray Bílá mazací pasta na keramické 
bázi pro kluzné plochy a �roubo-
vé spoje pøi velmi extrémních 
teplotách. Demontá� je mo�ná i 
po velmi dlouhých provozních 
dobách. 

· k mazání kluzných ploch a �roubových spojù pøi 
nejvy��ích teplotách 

· pro údr�bu (montá�) 
· pøi tváøení zastudena (hluboké ta�ení, lisování) 

-30!C a� +1200!C 

NLGI 2 

syntetický olej 

 

Ciric 
A Spray 

Støíbrobarevná pasta pro vyso-

ké teploty s velmi nízkými souèi-
niteli tøení pro mazací místa 
zatí�ená vysokými teplotami. 
Dobrá odolnost proti vodì, dobrá 
antikorozní ochrana. Brání zape-
èení a zarezivìní. �ádné zprysky-
øiènìní a karbonizace. 

· k mazání horkých �roubových spojù a závitù, 
napø. u turbin, výfukových potrubí,ozubených kol, 
ventilù, øetìzù, kluzných drah a høídelí, které se 
napø. vyskytují v petrochemii, v elektrárnách 
apod.  

· pro �roubová spojení v agresivním chemickém 
prostøedí 

· pro pøípravu (pøedúpravu) horkých èepù, kolíkù, 
pøírub, spojek, kloubù a kloubových závìsù 

-70!C a� 1200!C 
syntetický olej 
støíbrobarevný 

 

Ciric 
B Spray 

Zlatobarevná slouèenina kovù 
pro velmi vysoké teploty. Nízký 
koeficient tøení, brání zapeèení a 
zarezivìní �roubù, lícovacích 
ploch a kluzných ploch. Dobrá 
odolnost proti vodì, dobrá odol-
nost proti korozi, dobré tìsnící 
vlastnosti, dobrý odvod tepla, 
�ádné zpryskyøiènìní a karboni-
zace. 

· pro horké kluzné plochy a lo�iska, napø. lo�iska 
kalandrù, kluzné plochy na brzdách 

· jako oddìlovací a dokonèovací (�lichtovací) 
prostøedek ve slévárnách, napø. pro licí pánve 

· pøi montá�i a demontá�i, kdy� se má pøi vyso-
kých tlacích a malých relativních rychlostech za-
bránit zadøení. 

-40!C a� +1200!C 
barvy mìdi 
NLGI 2  
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2. Spreje na øetìzy 

 
MOLYDUVAL Popis výrobku Pou�ití Data 

Sekorex  
K Spray 

Syntetický, zvlá�� silnì aditivovaný  
sprej pro vysoké teploty pro 
øetìzy, kluzné plochy a lo�iska. 
Teplotnì stálý, malé odpaøování, 
pøilnavý a odolný proti stárnutí, 
vynikající penetraèní schopnost, 
vysoký bod vzplanutí a hoøení, 
sná�enlivý s  
O-krou�ky, sná�enlivý 
s potravinami (USDA H2), nepøita-
huje prach. 

· pro øetìzy na vysoké teploty, Sekorex D 26 
okam�itì vnikne do kruhové �tìrbiny øetìzù 

· pro hnací a dopravní øetìzy 

· pro kluzné plochy a lo�iska pøi vysokých 
teplotách 

· pro øetìzy na motocyklech, vysokozdvi�ných 
vozících, stavebních strojích 

· pro øetìzy v su�árnách, pasterizaèních zaøí-
zeních, lakovacích a pekaøských pecích 

-40°C a� +300°C 

zelenavý 

syntetický olej 
 

Sekorex KH 
Spray 

Jako pøedtím, av�ak se zesílenou 
pøilnavostí. 

· jako pøedtím, av�ak lépe vhodný pro rychlé 
øetìzy, u kterých existuje nebezpeèí vymr��o-
vání 

-40°C a� +300°C 

zelenavý 

syntetický olej 

Sekorex  
IL Spray 

Jako pøedtím, av�ak znaènì øídký, 
proto lep�í penetraèní schopnost 
v men�ích øetìzech. Pou�ít popøí-
padì pro pøípravu (pøedúpravu).  

· pro øetìzy na motocyklech, vysokozdvi�ných 
vozících, stavebních strojích 

· pro øetìzy v su�árnách, pasterizaèních zaøí-
zeních, lakovacích a pekaøských pecích 

· také pro drátìná lana 

 

Sekorex WC 
Spray 

Silnì pøilnavý sprej pro øetìzy, 
zejména pro mokré øetìzy. 

· pro øetìzy na motocyklech, vysokozdvi�ných 
vozících, stavebních strojích 

· pro øetìzy v  pasterizaèních zaøízeních, lako-
vacích pecích 

 

Sekorex PLX 
Spray 

Sprej na øetìzy s MoS2 k mazání 
vysoce zatí�ených nebo rychlobì�-
ných hnacích a dopravních øetìzù 
s dobrou penetraèní schopností, 
stálý vùèi vodì a oxidaci. 

· pro vìt�í øetìzy zatí�ené støihem pøi drsném 
provozu, napø. v hornictví, pøi nakládce uhlí, 
øetìzy v elektrárnách 

-25!C a� +170!C  

 

Sekorex DW0 
Spray 

Sprej na øetìzy s bílými tuhými 
mazivy k mazání vysoce zatí�e-
ných nebo rychlobì�ných hnacích 
a dopravních øetìzù s dobrou 
penetraèní schopností, stálý vùèi 
vodì a oxidaci. 

·  -40
oC a� +130o

C 

 

 

 



MOLYDUVAL spreje 

Stránka 6 z 13 

3. Spreje pro potraviny 

Lékaøsky èisté speciální oleje pro mazání strojních prvkù v potravináøském prùmyslu. Mohou 
nahradit "lékaøské bílé oleje", které èasto nepostaèují po�adavkùm, pokud se týká ochrany proti 
opotøebení a �ivotnosti, a z dùvodù kyselin obsa�ených ve zpracovatelských produktech pøíli� 
rychle stárnou nebo hydrolyzují, co� èasem vede k dal�ímu zhor�ení chování v opotøebení a 
nízké antikorozní ochranì. Pou�ité základní oleje odpovídají po�adavkùm na èistotu nìmeckých 
a amerických pøedpisù (DAB a FDA), obsa�ené pøísady ochrany proti opotøebení, pøísady ochra-
ny proti korozi a antioxydanty odpovídají sekci 178.3570 a 178.3620 FDA. Oblasti pou�ití jsou 

napø. klouby, øetìzy, dopravní zaøízení a transportní pøístroje u balících a plnících strojù, k mazání strojních prvkù jako 
jsou lo�iska a pøevodová ústrojí v prùmyslu potravin, pivovarnickém prùmyslu a prùmyslu nápojù, strojních prvkù pøi 
výrobì chleba, peèiva, sladkostí a omáèek (��áv), které se dostanou do styku s potravinami. 
 

MOLYDUVAL Popis výrobku Pou�ití Data 

Biolube Spray Univerzální sprej na bázi 
lékaøských bílých olejù, aditi-
vovaný. Dobøe pøilnavý. Odpo-
vídá DAB a americkým pøedpi-

sùm USDA H1. 

· jako univerzální mazivo v potravináøském 
prùmyslu, napø. pro øetìzy, pøevodová ústro-
jí, cirkulaèní systémy a hydrauliku 

-30°C a� +120°C, krátko-
dobì +150°C  

ISO VG 460/680 

Biolube OEL 
Spray 

Univerzální sprej na bázi 
lékaøských bílých olejù, aditi-
vovaný, bez pøísad pro pøilna-
vost. Odpovídá DAB a americ-

kým pøedpisùm USDA H1. 

· jako univerzální mazivo v potravináøském 
prùmyslu, napø. pro øetìzy, pøevodová ústro-
jí, cirkulaèní systémy a hydrauliku 

-30°C a� +120°C, krátko-
dobì +150°C  

ISO VG 68 

Biolube  
L Spray 

Univerzální sprej na bázi lé-
kaøských bílých olejù, aditivo-

vaný, velmi øídký (nízkovis-

kózní), schopný  teèení, èisticí 
úèinek. 

· jako univerzální mazivo v potravináøském 
prùmyslu, napø. pro øetìzy, pøevodová ústro-
jí, cirkulaèní systémy a hydrauliku 

-30°C a� +80°C  

ISO VG 15 

Biolube F 
Spray 

Bílý potravináøský tuk ve 
spreji. S tuhými mazivy pro 
kluzná místa pøi vysokých 
tlacích a vysokých teplotách. 
Dlouhodobì a oxidaènì velmi 
stálý. Sni�uje tøení a opotøebe-
ní a chrání pøed korozí, pøede-
v�ím pøed lícovací korozí 
(tribokorozí). Brání zpìtnému 
klouzání a je velmi pøilnavý. 

· k mazání lo�isek ve strojích pro domácnosti, 
v elektrotechnice, jemné mechanice a opti-
ce, papírenském prùmyslu 

· k mazání zámkù, ústrojí, pru�in, lo�isek, 
kloubových závìsù atd. 

-30!C a� +150!C 
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4. Spreje na ozubená kola 

 

 

MOLYDUVAL Popis výrobku Pou�ití Data 

Prometheus Z 
Spray 

Moderní, novì vyvinutý speciální maza-

cí tuk pro otevøené pohony ozubenými 
koly na bázi nových komplexních mý-
del, která disponují extrémními vyso-
kotlakými vlastnostmi. Na základì 
afinity kovù tìchto slo�ek se mù�eme 
zøíci pøidávání grafitu jako tuhého mazi-
va. Nahrazuje konvenèní grafitové 
mazací tuky jako napø. B 28. Velmi 
odolný proti �áru, má dobré antikorozní 
vlastnosti. 

· pro otevøené, pomalubì�né ozubené 
vìnce, napø. u kulových mlýnù (výroba 
cementu a vápna, dobývání rud), tyèo-
vých mlýnù, mlýnù s volným pádem 
materiálu, rotaèních trubkových pecí, 
troubových mlýnù (uhelné mlýny 
v elektrárnách, dobývání rud) 

-30!C a� +150!C  

tmavohnìdý 

minerální olej 

NLGI 0 

 

Spray Z Slouèenina pro ozubená kola 
s velkou pøilnavostí a vlastnostmi pro 
odpuzování vody. Pro pomalubì�né 
pohony, které pracují v pra�ném nebo 
vlhkém prostøedí a které podléhají 
vysokým nárokùm. Vytváøí pevnì ulpí-
vající, hou�evnatý mazací film. Obsahu-
je grafit. 

· pro otevøené pohony ozubenými koly a 
rotaèní vìnce u stavebních strojù, lisù, 
výtahù, rotaèních pecí apod., napø. 
také v zemìdìlství, cementárnách, pøi 
stavbì lodí, v èistírnách odpadních 
vod 

· k mazání drátìných lan 

· jako podzemní ochrana 

-25!C a� +80 

mazání tuhými mazivy  
do +300!C 
èerný 
velmi lepkavý 
minerální olej 

5. Spreje pro uvolòování rzi 

MOLYDUVAL Popis výrobku Pou�ití Data 

Ferroxin Spray Svìtlobarevný prostøedek pro uvolòování rzi a 
antikorozní ochranu, k uvolòování, mazání a kon-
zervování strojních èástí, nástrojù a mnoho dal�ích. 
Odpuzuje vodu, má dobré vlastnosti teèení a nabízí 
antikorozní ochranu. 

·  -30!C a� +80!C  

také jako feroxinový T 
sprej 

s pøísadou PTFE  

Ferroxin CO Spray Jako pøedtím, ale plnìný nehoølavým hnacím 
plynem (CO2). 

· jako pøedtím -30!C a� +80!C  

také jako feroxinový T 
sprej 

s pøísadou PTFE 

Ferroxin T Spray Jako pøedtím, av�ak s bílými pevnými látkami 
(PTFE) ke zlep�ení kluznosti   

· jako pøedtím -30!C a� +80!C  

 

No-Rost Fluid Víceúèelová aktivní pøísada s MoS2 proniká pod 
vodní vrstvy, rychlé uvolòování rzi, antikorozní 
ochrana na kovech a kluzných plochách, pomùcka 
pro klouzání pomocí tuhých maziv ve filmu, schop-
nost teèení. Proniká do úzkých rysek a mezer. 

·   
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6. Spreje pro antikorozní ochranu 

MOLYDUVAL Popis výrobku Pou�ití Data 

Tutela Spray Antikorozní prostøedek pro mnoho aplikací. 
Mnohostranná mazací a antikorozní ochrana 
pro v�echny strojní èásti. Dlouhodobì trvanli-
vý. Mazací film je èistý, témìø suchý a nevidi-
telný. 

·   

Tutela 11 Spray Dlouhodobý antikorozní prostøedek. Vytváøí 
suchý, voskovitý a odolný ochranný film.  

·   

Ferroxin W Spray Dlouhodobá antikorozní ochrana ke konzer-
vování dílù, které se musí skladovat nebo 
dopravovat. Výrazná smáèecí schopnost a 
schopnost teèení, pevnì pøilnavý, suchý, 
voskovitý film. 

· jako antikorozní ochrana pøi 
skladování nástrojù, strojù a 
strojních èástí na volném pro-
stranství a námoøní dopravì 

-40!C a� +75!C 

 

Zink Spray Zinkový ochranný lak na bázi elektrochemic-
ky aktivního zinku ve spojení s jinými ochran-
nými kovovými pigmenty. 

· jako antikorozní ochrana, napø. 
po sváøení 

· jako antikorozní ochrana pro 
výfuková ústrojí a automobilové 
disky 

 

Zink HG Spray Nový zinkový ochranný lak pro kovy 
s vysokým leskem na bázi elektrochemicky 
aktivního zinku ve spojení s jinými ochrannými 
kovovými pigmenty. 

· jako antikorozní ochrana, napø. 
po svaøování 

· pro zachování antikorozní 
ochrany po�kozených míst na 
pozinkovaném povrchu  

· jako antikorozní ochrana pro 
výfuková ústrojí a automobilové 
disky 

 

Alu Spray Kovový ochranný lak na bázi hliníku. Zvlá�tì 
vhodný pro vlhkou antikorozní ochranu nebo 
ochranu pod vodou. 

· jako antikorozní ochrana, napø. 
po sváøení 

· jako antikorozní ochrana pro 
výfuková ústrojí a automobilové 
disky 

· jako antikorozní ochrana u lodí 

 

 

7. Spreje pro drátìná lana 

 
 

MOLYDUVAL Popis výrobku Pou�ití Data 

Ferroxin DS  Prostøedek pro o�etøování drátìných lan: nabízí 
dlouhodobou antikorozní ochranu a vynikající 
mazací vlastnosti. Výrazná smáèecí schopnost 
a schopnost teèení, pevnì pøilnavý, lehce vos-
kovitý film. 

· pro o�etøování drátìných 
lan 

-20!C a� +50!C 
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8. Oddìlovací spreje pro plasty 

 

MOLYDUVAL Popis výrobku Pou�ití Data 

Emulator Spray Bezsilikonový oddìlovací sprej pro 
formy pro prùmysl zpracování plastù. Na 
povrchu zpracovávaných souèástí zùstane 
tenký, olejnatý film s dobrými kluznými 
vlastnostmi a vynikajícím oddìlovacím 
úèinkem. 

· jako oddìlovací prostøedek, napø. pro plasty, 
pry�, kauèuk, sklo a jiné. Brání ulpívání na 
formách, válcích a kluzných plochách 

· jako oddìlovací prostøedek pro tvarovky 
z plastu, kauèuku, skla a kovu 

 

Silikon Spray Vysokoteplotnì velmi stálý silikonový sprej 
pro poèetné aplikace. Svìtlobarevný, brání 
ulpívání na povrchu. Vhodný pro studené a 
teplé díly. Vytváøí povrchový lesk. 

· jako oddìlovací prostøedek pro tvarovky z 
plastu, pry�e, kauèuku, skla, kovu. Brání ulpí-
vání na formách, válcích a kluzných plochách 

· k mazání plastových lo�isek 

 

Silikon 2200 

Spray 

Vysokoteplotnì je�tì stálý oddìlovací sprej 
pro poèetné aplikace. Svìtlobarevný, brání 
ulpívání na povrchu. Vhodný pro studené a 
teplé díly. Vytváøí povrchový lesk. 

· jako Silikon Spray   

 

6. Oddìlovací spreje pro svaøování 

MOLYDUVAL Popis výrobku Pou�ití Data 

Silikon Spray Vysokoteplotnì velmi stálý silikonový sprej 
pro poèetné aplikace. Svìtlobarevný, brání 
ulpívání svaøovacích perlièek na povrchu. 
Vhodný pro studené a teplé díly. Po svaøo-
vání není mo�né díly dobøe potiskovat nebo 
lakovat ! V tìchto pøípadech lépe pou�ít 
Orgon P Spray. 

· jako prostøedek proti ulpívání 
svaøovacích perlièek pøi sva-
øování elektrodami a 
v ochranném plynu 

Pozor: hoølavý hnací 
plyn ! 

Orgon P Spray Bezsilikonový ochranný sprej pro svaøování, 
který brání ulpívání svaøovacích perlièek na 
plynové trysce a na povrchu obrobku. 
Obrobky lze po svaøování lakovat, galvani-
zovat, brunýrovat nebo eloxovat. 

· jako prostøedek proti ulpívání 
svaøovacích perlièek pøi sva-
øování elektrodami a 
v ochranném plynu 

Pozor: hoølavý hnací 
plyn ! 

Orgon U Spray Jako Orgon P Spray, ale s nehoølavým 
hnacím plynem, av�ak dra��í, ne� Orgon 
P Spray ! 

· jako prostøedek proti ulpívání 
svaøovacích perlièek pøi sva-
øování elektrodami a 
v ochranném plynu 

Nehoølavý hnací plyn ! 
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9. Kluzné laky ve spreji (suché mazání) 

MOLYDUVAL Popis výrobku Pou�ití Data 

Aladin GG 

Spray 

 

(Spray 21) 

Kluzný lak ze syntetické pryskyøice 
schnoucí na vzduchu, na bázi MoS2 
pro vytvoøení bezúdr�bových kluzných 
filmù odolných proti opotøebení, a to 
pøi vysokých zatí�eních a relativnì 
nízkých kluzných rychlostech. Dobrá 
pøilnavost na kovu, pry�i, plastu, dobrá 
antikorozní ochrana. 

· pro kluzné plochy v�eho druhu 

· pro strojní èásti pøi pùsobení prachu 

· pro letectví 
· pro oblo�ení spojek a brzd 

· k mazání øetìzù a lo�isek pøi pùso-
bení vlhkého nebo pra�ného pro-
støedí, napø. v ocelárnách 

doba schnutí: 5 min/20°C 
doba vytvrzení:  
30 min/20°C 
tlou��ka filmu: 3-5 µm 
-185°C a� +450°C 
�edý 

 

Aladin GP 

Spray 

Kluzný lak na bázi grafitu k pou�ití 
v jaderných reaktorech. Výbornì ma�e 
pohyblivé díly a vzájemnì se tøecí 
povrchy. Brání opotøebení a lícovací 
korozi. Podle MIL-L-24131 B velmi 
dobøe pøilnavý na kovech. 

· k mazání mechanických dílù 
v jaderných reaktorech a jejich po-
mocných agregátech, napø. závitové 
tyèe a matice 

èerný 

pojivo termoplastická 
pryskyøice 

 

Aladin FC 

Spray 

Kluzné laky na bázi PTFE. Ideální 
suché mazací filmy pro vysoké kluzné 
rychlosti a zatí�ení. Nízký souèinitel 
tøení, vynikající kluzné a oddìlovací 
vlastnosti, dobrá pøilnavost na kovech, 
pry�i, plastu, skle, døevì. Bezbarvý, 
lehce bìlavý. 

· pro kluzné plochy, valivá a kluzná 
lo�iska pøi vysokých rychlostech 

· pro zlep�ení klouzání u døevìných a 
plastových ploch 

· jako oddìlovací prostøedek pøi opra-
cování a zpracování plastù, umo�òu-
je následné poti�tìní 

· jako suché mazivo, kdy� se po�adu-
je èistota 

· jako antikorozní ochranný prostøe-
dek, napø. pro nástroje, póly akumu-
látorù 

-180°C a� +240°C 
krátkodobì do +260°C 

 

Pulver Spray Nejèist�í pøírodní sirník molybdeni-

èitý jako suché mazivo, kdy� tekuté 
mazací filmy ji� nevystaèí, napø. 
z dùvodu velkého vlivu tepla nebo 
chladu. 

· jako mazivo pøi protlaèování zastu-
dena 

· k mazání pøi pùsobení prachu, ve 
vakuu, pro kyslíkové armatury 

· k zapracování do plastù a slinutých 
kovù 

· jako doplnìk ke konvenèním mazi-
vùm  

-185°C a� +450°C, 
ve vakuu +1000°C 
barva �edomodrá 
jemnost cca. 2.1 µm 
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10. Ostatní spreje 

10.1 Supercut Spray 
Øezný prostøedek ve spreji pro normální a� extrémnì obtí�né opracování kovù, zejména pro tøísko-
vé obrábìní vysoce legovaných hou�evnatých ocelí. 

10.2 Cleaner Spray 
Èistící sprej pro odma��ování. Hospodárnì a smysluplnì k pou�ití od doby,  
kdy se ji� nepou�ívají FCKW a CKW. 

10.3 Riemen Spray 
Sprej na øemeny zlep�uje úèinnost øemenových pohonù v�eho druhu. 

10.4 Rissprüfset 
Sprej ke kontrole trhlin na obrobcích. 

10.5 Lecksuch Spray 
Sprej pro vyhledávání netìsných míst v plynových vedeních a vedeních tlakového vzduchu, hadicích, ventilech, potru-
bích, vzdu�nících, armaturách atd. 
Velikost nádoby 500 ml 

10.6 Enteiser Spray 
Sprej pro rozmrazování urèený k odmrazování èelních skel automobilù. 

10.7 Video Cleaner Spray 
Sprej k èi�tìní obrazovek televizorù, ale také pro v�echny ostatní druhy skla a plastù. 
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11. Dal�í spreje 
K dodání jsou k rovnì� i dal�í spreje, èásteènì v�ak ne skladem, dodávka proto mù�e být realizována jen ve 
vìt�ích mno�stvích. 

� antistatický sprej 

� odstraòovaè skvrn 

� èistiè skla * 

� pìna pro èi�tìní rukou  

� krém pro ochranu rukou 

� pìna pro o�etøování poko�ky 

� impregnaèní prostøedek 

� olejový sprej na o�etøování 

� sprej na o�etøování koò-
ských sedel 

� silikonový sprej na o�etøová-
ní pro latex 

� obranný prostøedek proti 
vèelám 

� sprej na zcelování ran  

� sprej kyslièníku zineènatého 

� sprej na póly akumulátorù 

� aktivaèní a základní sprej  

� sprej proti trubcùm  

� sprej proti kunám  

� pastový sprej proti zadírání  

� oddìlovací sprej pro beton  

� vrtací a øezný olej ve spreji  

� èistiè brzd 

� sprej pro ochranu brzd 

� antikorozní ochrana brzdo-
vých kotouèù 

� sprej na kokpity  

� rozmrazovací sprej 

� odstraòovaè tìsnìní (také 
jako gel) 

� èistiè automobilových diskù 

� èistiè oken 

� sprej na o�etøování pry�e 

� sprej adhezního tuku (také 
s teflonem) 

� adhezní mazivo (prùhled-
né/bílé, také s teflonem) 

� mazivo pro vysoké tlaky 

� konzervace dutin * 

� kluzný prostøedek na døevo 
ve spreji * 

� chladící sprej 

� bezsilikon. sprej na dutiny * 

� studený èistiè * 

� odstraòovaè �výkaèky 

� sprej pro adhezi klínových 
øemenù 

� sprej na motocyklové øetìzy  

� odstraòovaè lepidla 

� èistiè kontaktù 

� èistiè klimatizaèních zaøízení 

� antikorozní sprej  

� èistiè plastù * 

� rozpou�tìdlo lakù * 

� sprej pro hledání netìsností 

� neutrální èistiè kovù 

� montá�ní pasta ve spreji 

� èistiè motorù * 

� víceúèelová pìna 

� víceúèelový sprej * 

� "Planen" èistiè 

� "PU"-èistiè 

� uvolòovaè rzi 

� pìna na èelní skla 
s uvolòovaèem hmyzu 

� sprej pro uzavírací válce 

� mazivo  

� silonový tuk ve spreji 

� silikonový sprej 

� lepidlo ve spreji 

� sprej na startéry 

� odstraòovaè dehtu 

� oddìlovací prostøedek ve 
spreji  

� rozmrazovaè dveøních zám-
kù 

� univerzální olej ve spreji 

� neviditelný stìraè èelních 
skel 

� ochrana podlah proti úderùm 
kamenù (svìtlá, èerná, støí-
brná schopná lakování) 

� èistiè karburátorù 

� sprej pro údr�bu 

� sprej na ozubená kola (také 
bez bitumenu)  

� sprej na hliník 

� lak na výfuky 

� laky pro kutily 

� elektroizolaèní laky 

� lak na automobilové disky  

� spreje na oznaèování 
v lesnictví a na stavbách  

� antikorozní základní barva  

� sprej zinek-hliník  

� zinkový sprej 

� zinková prá�ková barva 
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Tato stránka ukazuje, ke kterým aplikaèním oblastem od nás mù�ete získat dal�í informace. 
Podle potøeby se prosím u nás pøihlaste. 

 

KATALOGY, KTERÉ MÙ�ETE OBDR�ET: 
¨ MOLYDUVAL katalog maziv (v�eobecnì) 
¨ MOLYDUVAL mazací pasty pro �rouby a èepy 
¨ MOLYDUVAL biologicky odbouratelná maziva 
¨ MOLYDUVAL maziva pro øetìzy 
¨ MOLYDUVAL maziva pro tváøení bez pnutí  
¨ MOLYDUVAL mazací a oddìlovací prostøedky pro tlakové lití  
¨ MOLYDUVAL tuky pro valivá lo�iska  
¨ MOLYDUVAL maziva pro motorová vozidla  
¨ MOLYDUVAL maziva pro jemnou mechaniku  
¨ MOLYDUVAL maziva pro potravináøský prùmysl  
¨ MOLYDUVAL maziva pøevodová strojí  
¨ MOLYDUVAL syntetické kompresorové oleje Chemlube  
¨ MOLYDUVAL spreje pro údr�bu a montá�  
¨ MOLYDUVAL maziva pro letectví  

 
Prosíme zak�í�kovat, rádi Vám prospekty za�leme. 
 

 

  

 
DECKENBACH CZ s.r.o. 
(výhradní zastoupení pro ÈR) 

Lidická 252 
370 07 Èeské Budìjovice 

Tel. 038/646 14 95 
Tel., fax 038/646 14 96 

http://www.molyduval.com/ 

  

 

 
 


