
 
 

 

 
Tytan Professional 
 

TL-40 
 
Uniwersalny smar syntetyczny zawierający PTFE, dzięki czemu zapewnia odporność na 
np. zanieczyszczenia czy słoną wodę. Posiada działanie smarujące i wypierające wodę,     
o dużej zdolności do penetrowania szczelin.  

 
 
 
Szeroko pojęty smar wysokotemperaturowy do wykorzystania w elementach takich jak łożyska, podwozia  
i uniwersalne łącza w samochodach osobowych, ciężarowych i innych pojazdach użytkowanych.  
Może być stosowany w warunkach jazdy typu stop-and-go (autobusy, taksówki, samochody policyjne, etc.) 
lub w warunkach częstego hamowania (przyczepa holownicza ciężkiego załadunku, jazda górska, etc.). 

 

ZALETY 
 

 syntetyczny z PTFE 

 zapewnia lepsze smarowanie i przetrzymuje benzynę na 
bazie smaru i oleju 

 działa nawet w niskich temperaturach   

 dielektryczny 

 odporny na działanie wody słodkiej i słonej  

 jest odporny na brud, kurz oraz żwir 

 przeciwdziała powstawaniu rdzy oraz korozji poprzez 
redukcję tarcia 

 posiada właściwości odrdzewiające 

 zmniejsza tarcie oraz zużycie  

 przedłuża żywotność maszyn  

 redukuje zużycie urządzeń 

 

             ZASTOSOWANIE 

Smarowanie: 

 maszyn i urządzeń przemysłowych 

 łożyska 

 łożyska napędu elektrycznego 

 zamki 

 hamulce 

 zawiasy 

 krzesła biurowe 

 kołowrotki 

 maszyny chłodzące 

 taśmy fabryczne 

 łańcuchy 

 piece  

 automoto 

 itd., beton, tynki, gips 

 
 

DANE TECHNICZNE 
 

Kolor  transparentny  
Konsystencja  smar  
Zapach  delikatny  
Klasa NLGI  2  

  Punkt zapłonu ASTM D 92   220°C  
Korozja ASTM D 117  100 h  
Odparowanie ASTM D 972, 22 godziny w 100°C:  < 1 %  
Indeks lepkości  145  
Temperatura aplikacji  od -54°C do +170°C (aplikacja przerywana od -54°C do +260°C)  



 
 

 

 
 
SPOSÓB UŻYCIA 
 
Przygotowanie podłoża 
Wyczyścić powierzchnię usuwając resztki brudu, tłuszczu i 
pozostałości po wcześniej używanych smarach. 
 
Aplikacja 
Przed użyciem produktu należy energicznie wstrząsnąć, rozpylać 
równomiernie po powierzchni. Upewnić się, że powierzchnia,  
jest sucha i rozpylać TL-40 aż do utrzymania cienkiej warstwy  
na powierzchni. Następnie przetrzeć miękką szmatką. Płukanie 
powierzchni nie jest konieczne po użyciu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OGRANICZENIA STOSOWANIA 
 
Nie używać: 

 w warunkach bardzo wysokiego ciśnienia 

 w atmosferze o wysokiej stężeniu chloru 

 w czystym tlenie  
 
 
 
PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE 
 
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu. 
Temperatura przechowywania od +5°C do +25°C. Nieotwierany 
produkt ma ważność 60 miesięcy. Produkt już użyty można 
przechowywać 6 miesięcy. 
 
Dostępne kolory: 
transparentny

 
Dostępna pojemność Opakowanie jednostkowe Ilość sztuk w kartonie Indeks kod EAN 

 
200ml 

 
puszka 

 
12 

 
10029190 

MUT-TL-40-020 
 

 
5902120030194 

 
 
 

 
Ostrzeżenia i zalecenia BHP 

 
Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować w miejscach z dobrą wentylacją. Chronić przed 
dziećmi. 
PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEOSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA 
OPAKOWANIU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data sporządzenia  
     16.02.2017 

 
Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien 
upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów 
przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź 
błędnego użycia jej materiałów.

 


