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Údaje v tomto výtisku odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a obsáhlým zkouškám a zkušenostem. 
Při rozmanitosti uživatelských možností a technických daností mohou ovšem vzniknout pokyny pro 
aplikaci, které nejsou přenositelné v jednotlivých případech, proto nemohou být z výše uvedeného 
odvozovány žádné závazky nebo nároky na záruku. Ručení za vhodnost našich produktů pro určité 
použití stejně jako za určité vlastnosti těchto produktů přebíráme jen tehdy, pokud to bylo v jednotlivém 
případě písemně přislíbeno. V každém případě jsou oprávněné nároky na záruku bezvadné dodávky a 
eventuální náhradní dodávky závadného zboží, pokud by selhalo vylepšení, vázány pouze na vrácení 
kupní ceny. Všechny další nároky, zvláště ručení za následné škody jsou zásadně vyloučeny. Před 
použitím musí být provedeny vlastní pokusy. 

Spectra – LUB MS  252 Technický list 

Spectra – LUB MS 252 

Priemyselné gélové mazivo 
pre tvárnenie a ohýbanie 

Charakteristika 
Spectra LUB MS 252 je mazací prípravok vo forme gélu s neutrálnym pH. 
Neobsahuje silikón ani ďalšie látky ktorých výpary sú nebezpečné. Vyvinutý na 
tvárniace operácie v automobilovom priemysle napr.: ohýbanie trubiek, výfukových 
systémov, tvárnenie kovových dielov a pod. Spectra LUB MS 252 je po aplikácii 
ľahko odstrániteľný, bez vplyvu na ďalšie povrchové úpravy. Produkt je netoxický, 
nehorľavý, nedráždivý. Produkt je bezpečný a biologicky odbúrateľný neobsahuje 
pevné častice ani nebezpečné výpary. Len pre profesionálne použitie na všetky 
kovové komponenty.   

Oblasti použitia 
Prostriedok využiteľný v mnohých oblastiach priemyslu, napr.: výroba 
automobilových dielov , ohýbanie, tvárnenie a tvarovanie kovových súčiastok. Je 
možné ho použiť ako klzné mazanie. Jednoduché a nenáročné odstránenie, 
odmastenie z povrchu.    

Výhody a využitie 
Neobsahuje žiadne nebezpečné produkty, bez obsahu VOC látok. Produkt je 
vysoko efektívny s vysokou účinnosťou pri malej spotrebe. Spectra LUB MS 
252 je ľahko odstrániteľný, bez vplyvu na povrchové úpravy. Produkt je 
netoxický, nehorľavý, nedráždivý. Produkt je bezpečný a biologicky odbúrateľný  

 Aplikácia 
Produkt je určený na elimináciu tlaku a zníženie teploty pri tvárnení. Vhodný pre 
výfukové systémy pri ohýbaní a tvárnení, môže sa použiť na produkt alebo čeľuste. 
Aplikuje sa pri styku kov-kov. Nanášajte štetcom alebo valčekom.   

Technické parametre 
norma podmienky jednotka hodnota 

Technicky využiteľné dáta 

Hustota 
DIN EN ISO 

3838 20°C g/ml 0,98 

Farba 
biela až 
žltkastá 

Biologická 
odbúrateľnosť % ˃95 
pH 1% roztok 6 až 8 

Balenie 
 5 kg plastový hobock 
 20 kg plastový hobock 
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Likvidácia obalov, zvyškov koncentrátu 

Obaly po úplnom vyprázdnení vypláchnuť a odovzdať na zberné miesto. Poplatok za zaistenie spätného 
odberu a využitia obalového odpadu bol uhradený spoločnosti NATUR PACK. 

Skladovanie, doba použiteľnosti, záručná doba 
Skladuje sa v suchých a zatienených skladoch v teplotách +5 až +25 °C v pôvodných obaloch. Záruční doba 1 rok odo 
dňa výroby uvedeného na obale. Chráňte pred mrazom! 

Len na profesionálne využitie. Na vyžiadanie bezpečnostní list. 
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