
RIVOLTA S.K.D. 16 N 

Syntetické mazivo pro vnitřní mazání 

Popis 

RIVOLTA S.K.D. 16 N je vysoce výkonné mazivo na 
vnitřní mazání. Je vyrobeno na bázi plně syntetických, 
biologickyodbouratelnýchzákladovýcholejů 
s obsahem přísad proti opotřebení, stárnutí a korozi. 
Snižuje spotřebu energie, zvyšuje provozní bezpeč- 
nost a zvyšuje životnost strojů a zařízení. 

Přednosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobré pronikání oleje dovnitř řetězů a lan. 

Vynikající vydatnost a čisticí účinky. 

Bezpečně vytvoří mazací film i uvnitř řetězů a lan. 

Nedochází k pryskyřičnatění oleje a tvorbě lepi- 
vých usazenin. 

Široký rozsah provozních teplot. 

Nízké ztráty odpařováním. 

Dobrá přilnavost. 

Vysoká odolnost vůči vodě. 

Dobré antikorozní vlastnosti. 

Stabilní vůči oxidaci a stárnutí. 

Vysoká životnost maziva. 

Snížení opotřebení, tření a spotřeby energie. 

Oblasti použití 

 Všeobecně: vysoce výkonné mazivo, univerzálně 
použitelné k uvolnění kontaminantů a usazenin a 
k odstranění vlhkosti na všech třecích místech. 

Mazání řetězů: pro vnitřní mazání všech vysoce 
zatížených řetězů, pro celkové mazání řetězů ve 
velmi prašném prostředí nebo při velmi nízkých 
okolních teplotách. 

Mazání lan: jako vnitřní mazivo ocelových lan, 
uvolňuje rez a znečištění, snižuje opotřebení. 

Páky, klouby, čepy: vnitřní mazání ložisek 
v těsných tolerancích, pro celkové mazání sou- 
částí malých rozměrů. 

 

 

 
Příprava mazaného místa 

Znečištěné a staré mazivo je třeba řádně odstranit, 
případně několikrát po sobě v krátkých intervalech 
ošetřit přípravkem RIVOLTA S.K.D. 16 N a odstranit 
zbytky. RIVOLTA S.K.D. 16 N působí také jako kapa- 
lina odpuzující vodu. Kompatibilita 

RIVOLTA S.K.D. 16 N nenapadá kovy, laky ani těsnicí 
materiály odolné vůči rozpouštědlům. Produkt je mísitelný 

a snášenlivý s minerálními oleji. 
Použití 

 

 

Sprej: sprej namiřte přímo na třecí místo, aby 
mazivo snáze proniklo mezi třecí páry. 

Štětec: třecí plochy se rovnoměrně tence potřou 
čistým štětcem, při tom je třeba dbát, aby nedošlo 
ke znečištění. 

Ponorem: součásti se ponoří do olejové lázně a 
pak se nechají okapat. 

Centrální mazání: kapací maznice, postřik olejem 
nebo mazání olejovou mlhou. 
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