
®TRANSYL

POPIS VÝROBKU:

Multifunkční mazací olej

Uvolňuje: Uvolňuje a povoluje zrezivělé a 
zoxidované části (spoje rez na kov, zaseknuté, 
zamrzlé nebo zrezivělé kovové části).   Zanechává 
mazací film mezi zaseknutými součástkami a 
uvolňuje je.

Penetruje:  Díky „vlhčícím“ vlastnostem je 
®TRANSYL   extrémně účinný, rychle se rozšiřuje a 

proniká hluboko. 

Maže: Má vynikající tekutost, mazací přísady a 
široké rozptýlení – zanechává film na pohyblivých 
částech. Ideální pro obrábění.

Čistí: Skvělý čisticí prostředek – rozpouští a 
odstraňuje nečistoty, mastnotu a špínu.

Chrání: Zanechává tenký ochranný film na kovovém 
povrchu k ochraně proti vlhkosti a rychlé oxidaci.

Vlhkost: Vytlačuje vlhkost a nechá elektrické 
systémy vyschnout, aby nedošlo ke zkratům 
způsobených oxidací.

Vzlíná: Velmi nízké povrchové napětí a skvělé 
vlhčící schopnosti, spojené s kapilární přitažlivostí, 

®umožňují produktu TRANSYL   vzlínat podél 
svislých stran kovových částí.

Neobsahuje žíraviny nebo kyseliny.

Neobsahuje silikon.

Vhodný na všechny povrchy – plast, kov, guma, ...

Nepoškozuje lak.

Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

Vhodný pro využití v domácnostech a průmyslu.

Uvolňuje a penetruje zrezivělé nebo zaseknuté 
šrouby, vruty, ložiska, instalatérské spoje spojené rzí. 

Maže – zámky, řetězové pily, nářadí, panty a všechny 
pohyblivé díly …

Čistí motory, kola, ruční a elektrické nářadí, 
průmyslové stroje a zařízení.

Rozpouští mastnotu, špinavé oleje, pojiva, lepidla – 
umožňuje lehké odstranění štítků, pásek, nálepek a 
přebytečný lepící materiál.

Strojní mazivo (vrtání, řezání, hloubení) – zabraňuje 
opotřebení a roztržení. Výjimečně dobrý při práci s 
hliníkem a jeho slitinami, nerezovou ocelí nebo při 
řezání plastů.

® ®TRANSYL  je mazací, hluboce pronikající, rozpínavá kapalina. Výjimečné vlastnosti produktu TRANSYL   jako 
„vlhčení“, rozpínavost a vzlínavost mu umožňuje dostat se do velmi nedostupných míst. Je skvělý při demontáži, údržbě 

®kovových součástek a pro mazání těžko dostupných kovových míst. TRANSYL   je multifunkční řešení problému po 
více než 75 let, který je ve velké míře používán v automobilovém, leteckém, železničním a námořním průmyslu, stejně 
jako v domácnostech. Neobsahuje žíraviny, kyseliny ani silikon. Nepoškozuje lak. Je vhodný na všechny povrchy – 
plast, kov, guma...

Forma: čirá tekutina

Typ rozpouštědla: ředidlo

Měrná hmotnost: 0,84 kg/l při 18°C

Viskozita:
při  -10°C – 13,2 cps
při     0°C – 8,6 cps
při +20°C – 4,2 cps
při +50°C – 2,1 cps

Bod vzplanutí: > 60°C

Skladovatelnost: minimálně 5 let v originálním balení

Velikost balení: sprej 200 ml a 400 ml, 1l, 5l, 

                           (20l, 60l na objednání)

Barevný odstín: modrý

Rychlost vypařování: nízká

Teplota pro samovznícení: >300°C

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ:

MULTIFUNKČNÍ, MAZACÍ
A OCHRANNÝ PROSTŘEDEK



Štětec

Váleček

Sprej

Namáčení

Správnost v tomto technickém listu byla pečlivě 

zkontrolována. OWATROL Interantional není 

schopen garantovat výsledky, jelikož nemá pod 

kontrolou podmínky, za kterých byly naše výrobky 

použity. Pro další rady a informace, prosím 

kontaktujte naše technické oddělení e-mailem na 

info@owatrol.com nebo místního OWATROL 

zástupce ve Vaší zemi. Výše uvedené informace 

jsou platné k datu vystavení. Všechny ostatní 

OWATROL výrobky zmíněné v tomto dokumenty by 

měly být použity dle pokynů uvedených na etiketě a v 

technickém listu.

Uchovat mimo dosah dětí. Bezpečnostní listy k 

dispozici na info@owatrol-natery.cz.
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Zakrýt vše, co nemá být natřeno, včetně rostlin a 

keřů.

Aplikovat při teplotě -30°C až +50°C.

Zrezivělé a zkorodované části: 

Poškozené části je potřeba naimpregnovat a nechat 

působit. V případě potřeby opakovat aplikaci látky 

dokud se částice rzi neuvolní. Poté mohou být 

částice odstraněny.

Čištění a odmaštění: 

Povrch naimpregnujte.

Nechte na krátkou dobu působit. Pro rozetření 

použijte štětec nebo hadr.� Přebytečnou tekutinu 

otřete.�V případě potřeby postup opakujte.

Obrábění: 

Aplikujte v místě zpracování dle potřeby.

Elektřina:

Izolujte veškerou elektřinu (není to vyžadováno pro 

kabely svíček, zapalovacích cívek apod.) Odpojte 

veškerou energii ze systému. Sprejujte přímo na 

elektrické zařízení nebo obvody. Veškeré zbytky 

tekutiny odstraňte. Důkladně vyvětrejte (vyfoukejte) 

systém a před obnovením napájení se ujistěte, že 

všechno rozpouštědlo se odpařilo.

Skladujte v originálním balení.

Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

NANÁŠECÍ POMŮCKY: OBECNÉ INFORMACE:

BEZPEČNOST:

Datum vystavení:

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ:

APLIKACE:

SKLADOVÁNÍ:

Odstraňte všechnu uvolněnou a odlupující se rez.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

KONTAKT:

AMNES - Zuzana Penkalová
Sadová 301/44a, 746 01 Opava
Tel.: +420 774 603 092
E-mail: info@owatrol-natery.cz
www.owatrol-natery.cz


