Technický list

Kluzná keramická pasta 1 kg

B7130

Bílé keramické mazivo se separačním a těsnícím účinkem pro spoje
z nerezavějící oceli a pro extrémní teplotní podmínky
Rozsah
použití:

V celé oblasti ošetřování a údržby nerezových a jiných šroubení,
závitů a spojů ve všech odvětvích průmyslu. Zabraňuje zakousnutí
šroubů a spojů v důsledku elektrochemické koroze. Keramické
částice vyrovnávají a oddělují povrchové nepřesnosti, a zaručují
dobrou demontáž i po velmi dlouhé době. Spolehlivě účinné
v extrémních teplotách od -40oC do +1400oC.
___________________________________________________________

Způsob
aplikace:

Keramickou pastu naneste přímo na mazané místo nebo plochu,
předem odstranit veškeré nečistoty a mastnoty (vhodné použít např. B7015 nebo
B7902).
___________________________________________________________________________

Vlastnosti
výrobku:

Speciální separační a mazací přípravek pro veškeré spoje, zejména závity a šroubení
zhotovených z nerezavějící chromniklové oceli. Odolává extrémním tepelným
podmínkám, zabraňuje opotřebení, zadření, „zakousnutí závitů“ a elektrochemické
korozi. Bez obsahu kovů.








zabraňuje elektrochemické korozi u nerez ocelí
odpuzuje vodu a prach, vysoce otěruvzdorný
dlouhodobá ochrana před atmosférickými vlivy
vysoká přilnavost
po aplikaci nestéká z namazaného místa
odolný zředěným kyselinám a louhům, odolný vodní páře
umožňuje dlouhodobě snadnou demontáž spojovaných nerezových šroubení
a jiných součástí

vynikající teplotní odolnost od -40oC do +1400oC

neobsahuje kovy, grafit, molybden, přísady s obsahem těžkých kovů,
tlaková odolnost 220 N/mm2

zamezuje „zakousnutí“ nerezových a hliníkových spojů
___________________________________________________________________________

Použití:

veškeré průmyslové oblasti používající nerezové a Al komponenty, šrouby, šroubení,
příruby, armatury, ventily, rozvody, vedení
 chemický a potravinářský průmysl
 čerpadla, odstředivky, vodní systémy a pumpy, kompresory
 laboratorní, lékařské a farmaceutické zařízení a rozvody
 ochrana přírubových těsnění, prostředek pro montáž brzd
 ochrana nerezových ozubených převodů a převodovek
 pro vysokoteplotní mazání – pece, kotle, výfuky, komíny
 výrazně prodlužuje životnost ošetřených součástí
___________________________________________________________________________

Bezpečnostní
pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených v bezpečnostních
listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost. Změny vyhrazeny.



Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů,
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a
bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem.
Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.
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