
 

MICRO GREASE 
BIAŁY SMAR  

Z ROZDROBNIONYM TEFLONEM (PTFE)  
Zgodny z normami InS, posiada atest PZH 

 

 
7 doskonałych powodów, by używać MICRO GREASE: 
 

1. MICRO GREASE jest smarem przezroczystym , z rozdrobnionym teflonem (PTFE). 
2. MICRO GREASE jest  zgodny ze spożywczymi normami, posiada certyfikat InS , a także atest 
Państwowego Zakładu Higieny . 
3. Odporny na ciepłą i słoną wodę, zapewnia ochron ę przed korozj ą. 
4. Nie zawiera  chlorowych rozpuszczalników, ani silikonu. Bez aromatu. 
5. Zapewnia smarowanie i długotrwał ą ochronę. 
6. Odporny na temperatury od - 20 °C do maks. + 200 °C . 
7. Zmniejsza zjawisko nagrzewania, pozwala na smarowanie pod dużymi obciążeniami. 
 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach : 

  Przemysł         Instytucje        Transport          Przemysł rolno-spożywczy 
 
W przemyśle zapewnia smarowanie, ochronę zawiasów, prowadnic, łańcuchów, przepustnic, przekładni 
zębatych oraz łożysk pracujących na małych prędkościach.  
W branży samochodowej: stosowany jest do smarowania i zabezpieczania cięgien hamulcowych, sprzęgieł, 
przewodów, zawiasów i zamków, zarówno w pojazdach turystycznych, jak i transportowych.  
W przemyśle spożywczym: smarowanie różnorodnych przyrządów.   
 

Właściwo ści  Sposób u życia  
 
Na bazie rozdrobnionych cząsteczek teflonu ( PTFE). 
Wygląd: biały, ciągnący się  smar 
Kolor: złamana biel  
Wypracowana penetracja, 60 uderzeń : 265 do 295 
Stopień NLGI : 2 
Temperatura skraplania w °C: brak 
Gaz nośny : CO2 

Objętość netto : 300ml 

Dobrze wstrząsnąć aerozolem przed użyciem.  
Nanosić na powierzchnię czystą i suchą. 
Rozpylać na smarowane powierzchnie z odległości 20 cm. 
Ponawiać czynność za każdym razem, kiedy konieczne jest smarowanie.  
Nie rozpylać na mechanizmy w ruchu lub rozgrzane. 
Posiada atest PZH ( Świadectwo Jako ści Zdrowotnej): H-H Ż-
6071-0002/2015/A, wydane przez Zakład Badania Żywno ści i 
Przedmiotów U żytku. 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki produktu 

PL08072014/3          plusiki  7-ki   
MULBIO NG : Preparat odtłuszczający i usuwający smołę, gotowy do użycia, ulega biodegradacji. 

 
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy 
za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów.  
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