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KONKOR 315 SPREJ  KONZERVAČNÍ PROSTŘEDEK VE 
SPREJI

            
                                     
 

    Popis: 
KONKOR 315 SPREJ je mazivo vhodné pro 
údržbu palných zbraní s možnosti univerzálního 
použití v nejrůznějších aplikacích. 

 
 

Užití: 
KONKOR 315 SPREJ dokonale čistí a konzer-
vuje palné zbraně. Efektivně odstraňuje pový-
střelové spaliny z vývrtu hlavně a tím zajišťuje 
jeden z hlavních předpokladů pro přesnou střel-
bu. KONKOR 315 SPREJ má využití také v cyk-
listice, zejména jako mazivo převodových me-
chanizmů. KONKOR 315 SPREJ si poradí 
s konzervací všech druhů kovů a povrchů. Velmi 
rychle zasychá a odolává vlhkosti. Vniká i do 
velmi těsných spojů, a tak je schopen uvolnit 
zkorodované a zatuhlé šrouby, panty či zámky. 
V průmyslové výrobě je možné jeho použití na-

příklad při tváření tenkostěnné oceli či hliníku 
nebo jako separační prostředek pro oddělení 
menších forem betonových dílců. 
 
 

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

 
 

Charakteristické vlastnosti: 
Prostředek pro čištění a konzervaci palných 
zbraní. 
Mazivo pro převody jízdních kol. 
Průmyslový separační prostředek 

uvolňovač šroubů.  
                                                       

 
 
 
 
 
 
 

Skladování KONKOR 315 SPREJ 

Volná atmosféra Není vhodná 

Pod přístřeškem 6 měsíců 

V uzavřeném skladě 12 měsíců 

V temperovaném skladě, zabalené bez přístupu vzduchu 2 roky 
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Charakteristické parametry 

 

Parametr 

 

Jednotka Hodnoty 

 

Norma 

 

Hustota při 15 °C kg/m
3
 730  ČSN EN ISO 12185  

Kinematická viskozita při 40 °C mm
2
/s 2,2  ČSN EN ISO 3104   

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

Obsah těkavých org. látek (VOC)  kg/kg 0,888   

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy 
v TN 23-682 PARAMO, a.s., a v bezpečnostním listu. 
Výrobek 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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