
 
 

 

GF 505 
PTFE vazelína 

 

Popis výrobku: 
GF 505 je vazelína na bázi lithiového mýdla a 
minerálního vysoce rafinovaného lubrikačního 
oleje s přísadou vyváženého poměru antioxidantů 
a antikorozních aditiv. Má přirozenou 
mechanickou odolnost, dobrou adhezi a 
rezistenci k vodě. GF 505 je obohacena 
TEFLONEM,  který ji obohacuje o vyjímečné 
kluzné vlastnosti, citelně snižující tření za nízkých 
teplot a zjednodušující studené startování. Plně 
uspokojuje potřeby multifunkčního mazání v 
rozličných sektorech: námořní sector, zemědělské 
stroje, autodoprava a běžná údržba 
mechanických zařízení a strojů. 
Kde používat: 
Specifická vazelína ideální pro mazání na 
rozhraní KOV/KOV, KOV/PLAST, PLAST/PLAST 
ap.  Vhodné rovněž pro lodní motory, zahradní 
mechanismy, obecně pro všechny věci, kde se 
točí kola. Zejména se uplatní tam, kde je 
mechanika vystavena kondenzaci par, dešti či 
trysku proudu vody. Vyjímečná je v případech 
mazání vysoce až extrémně zatížených ložisek. 
 
Charakteristika a vlastnosti: 

• Dlouho přetrvávající odolnost mazání 
• Rezistence vůči zavodnění 
• Rezistence vůči vysokému tlaku 
• Rezistentní do teploty 170 °C 

 
 
 
 
 
 

Jak používat: 
 
Očistěte všechny kusy důkladně od starých 
vazelín nebo zbytků maziv. Na čisté povrchy 
aplikujte špachtlí nebo tuhým kartáčem 
homogenním způsobem tak, aby jste dosáhli 
požadovaného množství produktu a 
požadovaného mazání.  
 
Fyzikální vlastnosti: 
 
Barva  Světle 

jantarová 

Pracovní penetrace  60 shots 280 mm/2 

ASTM D 566 Bod skanutí 
vazelíny  

180°C 

Vzhled  Jemně 
homogenní 

NLGI ASTM D217 grade 2 

Operation temperature od  -25°C do 
130°C 

4 kuličkový test (opotřebení) 
ASTM D2266 

0,5 mm 

Korozivní test ASTM D743 prochází 

Odolnost proti vodě DIN 51807 1 - 90 

Základní viskozita oleje při 40C (ISO)  100 cSt 
 
Naše technické rady, ať verbální nebo písemné nebo formou testů, 
jsou uváděny v dobré víře, ale bez záruky,  a to se vztahuje i na 
situace, kde jsou dotčena vlastnická práva třetích stran. To vás 
nezbavuje závazku odzkoušet  námi dodávané produkty na jejich 
vhodnost pro zamýšlené procesy a užití. Aplikace, používání a 
zpracování produktů je mimo možnost naší kontroly,  a proto zcela 
ve vaší odpovědnosti.  Pokud by přesto měla být určena 
odpovědnost za případné škody, bude omezena na hodnotu námi 
dodávaného a vámi použitého zboží

Kód:                1GG125 ; 1GG500; 1GG001;  
Obsah (ml):            125          500       1000        
Balení (počet ks):     12              6            6      
   

 


