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Technický list 

 
 

METANOVA 137 
 

Mazací prostriedok na oceľové laná 
 
METANOVA 137 
Vysoko účinný mazací a ochranný prostriedok na údržbu oceľových lán s vysokou vzlínavosťou aj vo veľmi 
agresívnom prostredí. Odoláva pôsobeniu vody, slanej vody, zásadám a parám kyselín. 
Zastavuje koróziu už začatú a zabraňuje jej ďalšiemu pôsobeniu..  
 
Vlastnosti: 
* Preniká do jednotlivých prameňov 
* Vynikajúca penetrácia, maže vnútro lán, rýchlo preniká do prasklín a trhliniek, zabraňuje vniknutiu vody a   
   vlhkosti 
* Chemicky stály, odolný agresívnym chemickým látkam 
* Vysoká pevnosť v tlaku 
* Udržuje mazacie vlastnosti aj pri vysokom zaťažení 
* Vynikajúca priľnavosť 
* Pri nízkych teplotách zostáva ochranný film elastický 
* Pri vysokých teplotách nekvapká 
* Predlžuje interval mazania 
* Predlžuje životnosť lana 
* Teplotná odolnosť od -30 ° C do + 120 ° C 
 
Možnosti použitia: 
Používa sa na mazanie nosných oceľových lán visutých konštrukcií alebo na mazanie oceľových lán, ktoré 
sú vystavené pôsobeniu vysokých a nízkych teplôt, agresívnemu chemickému prostrediu, vzdušné 
vlhkosti alebo sú do vody ponorené. 
Lanovky, vleky, vežové žeriavy, mostové a portálové žeriavy, stĺpové a otočné žeriavy, autožeriavy, 
kladkostroja. 
Možno s úspechom použiť ako antikorózny prostriedok pri zakonzervovanie strojných dielov, kovových 
konštrukcií a hutníckych polotovarov. 
 
Aplikácie:  
 
METANOVA 137 
Určený pre nanášanie za studena. Pre účinnejšie aplikáciu obsahuje rozpúšťadlo, ktoré umožňuje 
"Hlboký" prienik maziva dovnútra oceľového lana. Po krátkej dobe sa riedidlo odparí a vytvorí sa 
tixotropný mazací a konzervačný film. Vlastnú aplikáciu je vhodné vykonávať vo vetraných priestoroch 
alebo na voľnom priestranstve. 
Má konzistenciu určenú priamo pre aplikáciu striekacou pištoľou, rozprašovačom alebo namáčaním. 

mailto:ncn@ncn.sk
http://www.metanova.sk/


 
 
Fyzikálno - chemické vlastnosti:  METANOVA 137 

Technické dáta:    Hodnota    Skúšobná metóda       
Stav:       kvapalina  pri 20 ° C 
Farba:       červená 
Zápach:      charakteristický 
Hustota:      0,87 g / ml  pri 20 ° C    DIN 51757C 
Rozpustnosť vo vode:     nerozpustný  pri 20 ° C 
Výtoková doba:     12 s   pri 20 ° C, 100ml, 4mm  DIN EN ISO 2431 
Obsah oleja:      44,5% 
Riedidlo:      50% 
 
Balenie: 
Aerosól: 400 ml sprej 
Kvapalina: 10L kanister    




