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KONKOR 210 SPREJ   KONZERVAČNÍ OLEJ VE SPREJI 
  ISO VG 10                                              
           
     

      Popis: 
KONKOR 210 SPREJ je směs kvalitního rop-
ného oleje s inhibitory koroze, která rychle a 
účinně penetruje a konzervuje. Slučuje vlast-
nosti hned několika výrobků. Synergie výkon-
ného konzervačního oleje a odpařitelné složky 
dodává konzervačnímu oleji širší rozsah použi-
telnosti.  
 
 
Užití: 
KONKOR 210 SPREJ je konzervační prostře-
dek pro dočasnou ochranu proti atmosférické 
korozi na olejové bázi, který díky vhodnému 
složení dokáže odolávat zvýšené vlhkosti. Zá-
roveň disponuje schopností účinně neutralizo-
vat pot rukou, čímž zabraňuje tvorbě nevzhled-
ných skvrn na povrchu kovu. Toto je zvláště 
patrné na leštěných ocelových površích, které 
jsou často v kontaktu s lidskou pokožkou. Ob-
sahuje inhibitor koroze, který umožňuje použití 
jak pro železné tak i neželezné kovy. Díky vy-
sokému podílu oleje může být použit jako níz-
koviskózní mazivo, kterou lze využít na nejrůz-
nější aplikace a činnosti. Velmi dobrá vzlína-
vost umožňuje použít KONKOR 210 SPREJ 
také jako uvolňovač šroubů a matic. Vniká i do 
velmi těsných spojů.  

 
Může být použit jako ochranný prostředek ko-
vových částí zbraní, mazadlo bowdenů, dveř-
ních a okenních pantů apod.  

 
    

Klasifikace, specifikace: 
ISO 6743  ISO-L-R 
DIN 51 502  R 

 
 

Charakteristické vlastnosti:  
KONKOR 210 SPREJ neobsahuje silikon a je 
snadno odstranitelný. Po dekonzervaci neza-
nechává na povrchu ocelových a litinových 
součástí povlak bránící následným povrchovým 
úpravám.  
Předpokládaná ochrana proti atmosférické ko-
rozi běžných ocelových dílů je závislá na způ-
sobu balení, skladování a klimatických podmín-
kách.  
 
KONKOR 210 SPREJ je určen zejména pro 
konzervaci mimo venkovní prostory. Při sklado-
vání na volné atmosféře je nutné brát v úvahu 
venkovní teplotu, relativní vlhkost a kvalitu 
ovzduší.  

                                                       
                   
 
 
 

Skladování KONKOR 210 SPREJ 

Volná atmosféra 10 dní 

Pod přístřeškem 30 dnů 

V uzavřeném skladě 4 měsíce 

V temperovaném skladě, zabalené 
bez přístupu vzduchu 3 roky 
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Charakteristické parametry 

 
Parametr 

 
Jednotka Hodnoty 

 
Norma 

 

Hustota při 15 °C kg/m3 740  ČSN EN ISO 12185  

Kinematická viskozita při 40 °C mm2/s 0,01  ČSN EN ISO 3104   

Bod vzplanutí OK (isobutan-propan-butan) °C -80  ČSN EN ISO 2592 

Obsah těkavých org. látek (VOC)  kg/kg 0,437   
 
Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy 
v TN 23-185 PARAMO, a.s., a v bezpečnostním listu. 
Výrobek Konkor 210 je klasifikován jako nebezpečný podle Nařízení EP a Rady č. 1272/2008 (CLP). Bližší informace jsou uvedeny v 
aktuálním BL na www.mogul.cz 
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