
 
 
 
 

 
AEROTEC® LA 00 CM 

 
Mazivo pro centrální mazací systémy  

 

Popis  
AEROTEC® LA 00 CM - je vysoce jakostní plastické mazivo polotekuté konzistence, 
určené a speciálně vyvinuté pro centrální mazací systémy. Minerální základové ropné 
látky naftenického původu, inhibitory koroze, vysokotlaké přísady a složka AEROTEC® 
METAL CONDITIONER, jsou zpevněny lithným mýdlem a tím je zajištěna velmi dobrá 
stabilita.    

 
Užití 
AEROTEC® LA 00 CM - je určené pro mazání centrálních mazacích soustav, kde díky              
tekutosti maziva je zabezpečen dobrý přívod tukovody k mazacím uzlům. Zušlechťující           
přísady a složka AEROTEC® METAL CONDITIONER zaručuje dokonalé promazání         
valivých i kluzných ploch ve středním , až vysokém zatížení. Stabilita za různých             
podmínek zaručuje velmi dobrou přilnavost, životnost a stabilitu tuku. Mazivo se           
aplikuje do systémů nákladních automobilů, autobusů, traktorů a jiné mechanizace 
  
AEROTEC® LA 00 CM 

- Mazivo pro systémy nákladních automobilů, autobusů, traktorů a jiné         
mechanizace  

- Vhodné pro mazání malých i velkých valivých i kluzných ložisek. 
- Používá se na brzdy, spojky přívěsů i řízení, na ostatní agregáty a mechanizaci . 

 

 
Výhody 
AEROTEC® LA 00 CM 

- Výrazně prodlužuje životnost mazaných komponentů 
- Dokonalé vedení maziva tukovody i za velmi nízkých teplot 
- Vysoká stabilita maziva a ochrana mazaných dílů 
- Velmi dobré impregnační vlastnosti 
- Stabilita při extrémních  teplotách (-35 až 105°C) 
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- Dobré protioděrové a antikorozní vlastnosti  
- Velmi dobře odolává vodě  

 
 

Bezpečnostní pokyny 
AEROTEC® LA 00 CM 
Dlouhodobým přímým stykem s kůží může dojít k podráždění pokožky. Skladujte v 
místech 
chráněných před povětrnostními vlivy. Hořlavá látka IV. Třídy 
 
 

Skladování a manipulace 
Nesmí se skladovat vedle silných oxidačních činidel. Skladovat v dostatečně větraných 
a chladných prostorách, mimo dosah hořlavých materiálů. 
 
 

Technická data  
AEROTEC® LA 00 CM 
NLGI 00  
Klasifikace a specifikace - ISO 6743/9 CBEB 00 
                                             DIN 51 502 GP00G-35 
Parametr Jednotka Hodnota Norma  
Teplotní rozsah použitelnosti °C -35 až 105  
Kin. viskozita při 40 °C mm2 /s 45 ČSN EN ISO 
Penetrace při 25 °C                           10-1 mm                      400 - 440        ČSN ISO 2137  
Bod skápnutí °C 160 ČSN ISO 2176 
Zpevňovadlo Li mýdlo  
 
Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a 
další informace o výrobku jsou obsaženy v bezpečnostním listu. Podle Nařízení (ES) č. 
1272/2008 (CLP) nejsou výrobky klasifikovány jako nebezpečné. 
 
 
 
Výrobce:  AEROTEC GROUP a.s. 
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