
LDTS 1

Povlakové suché mazivo

Mazivo pro potravinářský průmysl

Povlakové suché mazivo LDTS 1 bylo speciálně vyvinuto pro automatické 
mazání řetězových dopravníků s plochou plastovou horní částí, které se 
používají v nápojovém průmyslu. Plastické mazivo se skládá ze syntetického 
oleje a aditiva ve formě tuhých částic PTFE.

Při skladování dochází k separaci přísad maziva v nádobě. Je to zcela normální jev.  Promícháním 
lze vrátit výrobek do běžného stavu. Automatické mazací systémy musí být vybaveny míchacím 
mechanismem. Systém suchého mazání pro dopravníky představuje nejvhodnější řešení.
 
• Úspora nákladů díky vyloučení potřeby velkého množství vody a rozpustného maziva
• Zvýšená bezpečnost obsluhy díky nižšímu riziku uklouznutí
• Vysoká kvalita je zajištěna odstraněním vlhkosti z balení
• Snížené riziko znečištění výrobku minimalizací mikrobiologického znečištění
• Zvýšená účinnost výrobní linky snížením nákladů na výměnu dílů a souvisejících 

neplánovaných odstávek
• Snížené náklady na čištění
• Registrace NSF H1 

Typické způsoby použití

• Dopravníky ve stáčírnách do PET nebo skleněných lahví, nápojových kartonů a plechovek

Dostupná velikost balení

Velikosti balení Označení

Plechovka 5 l LDTS 1/5



Označení LDTS 1

Složení minerální oleje, uhlovodíky, 
aditiva, PTFE

Barva bílá

Rozsah provozních teplot –5 až +60 °C

Viskozita při 40 °C ca. 28 mm2/s

Bod tuhnutí                                      <0 °C

Hustota 25 °C ca. 841 kg/m3 

Teplota vzplanutí výrobku ca. 100 °C

Teplota vzplanutí po odpaření
rozpouštědla

 
>170 °C

Číslo registrace NSF 139739

Skladovatelnost 2 roky

Technické údaje
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Stejně jako asset management posouvá údržbu na vyšší úroveň, také řízení mazání umožňuje 
posuzovat mazací službu ze širšího hlediska. Toto řešení účinně zvyšuje spolehlivost strojů při 
nižších celkových nákladech.

Řízení mazání

Návrhy  
na zlepšení

Návrh  
a implementace OptimalizaceAudit mazání

Analýza potřeb zákazníka
v řízení mazání

krok 1 krok 2 krok 3 krok 4 krok 5

Posouzení a získání 
celkového přehledu o 
úrovni programu mazání 
trvá obvykle jeden den.

Podrobné posouzení
zabere zpravidla pět dnů 
a jeho výsledkem je 
důkladná analýza 
programu mazání.

Stanovení
konrétních kroků.

Provedení 
navrhovaných kroků.

Opětovné posouzení  
a realizace dalších 
návrhů na zlepšení.


