
                  Technické informace 
 
    

Mazadlo na kloubové řetězy 
    

SPECIÁLNÍ PRODUKT K MAZÁNÍ A 
OCHRANĚ KLOUBOVÝCH ŘETĚZŮ 

 
Popis: 
MAZADLO NA KLOUBOVÉ ŘETĚZY je speci-
ální jednoúčelový výrobek, připravený ze směsi 
tuhých ropných produktů, viskózního oleje, gra-
fitu a přísady, zlepšující přilnavost. Vzhledově 
se jedná o černou, mírně vláknitou pastovitou 
látku. 
 
Užití: 
Je určeno téměř výhradně k mazání a ke kon-
zervaci řetězů přenášejících výkon. Používá se 
zejména při výrobě kloubových řetězů, kde za-
jišťuje jednak dobré mazání vnitřních ploch 
kloubových řetězů (pohyblivý kontakt mezi če-
pem a pouzdrem), ale i jejich konzervaci 
(ochranu před případným korozním napade-
ním). Toto mazadlo může být použito samo-
zřejmě i k provoznímu mazání řetězů, provádě-
nému obvykle při sezónních údržbářských pra-
cích v průmyslových závodech. Vlastní aplikace 
se provádí za tepla, ponořením řetězu do ma-
zadla ohřátého na teplotu cca 50 až 100 °C 
(nejlépe ve vodní lázni); po dokonalém pronik-
nutí maziva mezi kontaktní plochy se řetěz vy-

jme a přebytečné mazivo se nechá okapat, pří-
padně se setře. 
 
Klasifikace, specifikace: 
Výrobek nelze zařadit do obvyklých klasifikač-
ních soustav 
 
Charakteristické  vlastnosti: 
• zaručuje nízké opotřebení a vysokou pro-

vozní spolehlivost a životnost mazaných ře-
tězů 

• je vhodné k mazání kloubových řetězů pře-
nášejících výkon, při jejich výrobě i provozu 

• má velmi dobrou přilnavost  
• dobře odolává vodě 
• spolehlivě chrání namazané řetězy proti ko-

rozi 
• za normální teploty je tuhého skupenství – 

aplikuje se ohřáté 
 

 
                    

Charakteristické parametry 

Parametr Jednotka Hodnota Norma 

Zpevňovadlo  tuhé 
 uhlovodíky  

Bod skápnutí °C 48 PMZE č. 516 

Koroze při 50 °C/48 hod. - ocel  nekorozívní ČSN 65 6075 
Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku                  
jsou obsaženy v TN 23-275 PARAMO, a.s. a v bezpečnostním listu 
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