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Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.
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Měděná pasta sprej

ochranný, separační a mazací prostředek pro vysoce
namáhané součásti při vysokých teplotách

WEICON Měděná pasta sprej je ochranný, separační a mazací
prostředek, odolný proti vysokým teplotám, odolávající korozi, s
vysokou přilnavostí, bez obsahu niklu, olova a síry.

WEICON Měděná pasta sprej se používá jako montážní mazivo
pro šroubové spoje a kluzné plochy všech druhů. Na nasazovacích
nástrojích, na kluzných pouzdrech, šroubech nebo bajonetových
závitech vytváří účinnou mazací a separující vrstvu, která chrání
funkční plochy před korozí.

Může přispívat k omezení vibrací brzdových špalků a tyčí,
brzdových vaček a čepů, svorek na pólech akumulátorů
automobilů i na ostatních elektrických prvcích, šroubů kol nebo
kluzných pouzder elektrických, vzduchových a hydraulických
kladiv.

Technické údaje

Zahušťovadlo Alu-komplex mýdlo

Hustota 1,1 g/cm³

VKA-TEST (DIN 51350) svaření 3.200 N

Kinematická viskozita základního oleje  (+40°C DIN 51562) 180 mm²/s

Bod skápnutí (IP 396) +180 °C

Pracovní penetrace (DIN ISO 2137) 310 - 340 1/10 mm

Zpracování
Před použitím protřepejte a naneste materiál rovnoměrně ze
vzdálenosti cca. 15 cm. Na závitech je důležité, aby Montážní pasta
byla aplikována na základový podklad, aby se zajistil dobrý těsnící

účinek. Montážní pasta nesmí být smíchána s tuky nebo oleji, aby
nedošlo ke změnám vlastností materiálu. WEICON Montážní pasty
nenahrazují mazání olejem ani tukem.

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje
a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).

Dostupné velikosti:
27200400 Měděná pasta sprej 400 ml

Příslušenství:
11202500-66 Čistič S, 500 ml
11850200-66 Pěna na ochranu rukou, 200 ml


