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Technický list
67 Kovový montážní sprej
ANTI SEIZE
Zabraňuje připečení
Chrání proti korozi a opotřebení
Vlastnosti:











Vysoce účinná montážní pasta s vysokým obsahem pevných částic
Velmi vysoká odolnost proti tlaku, zajišťuje provoz v havarijních podmínkách
Zbraňuje oděru, korozi a předčasnému stárnutí a opotřebení
Odolný proti vyhoření a omytí
Teplotní odolnost od -80°C do +1 200°C
Neobsahuje měď a nikl, nezpůsobuje elektrochemickou korozi
Odolné vodě, páře, mnoha kyselinám, louhům a agresivním chemikáliím
Umožňuje snadnou demontáž šroubových a narážených spojů
Tlaková odolnost: 235 N/mm2

Rozsah použití:
 Montážní a demontážní práce (šroubové systémy, sestavování dílů, ochrana těsnění),
eliminace zadření a deformace závitů šroubů, závěsných čepů, Všude tam, kde je
zapotřebí zaručit demontáž i po dlouhé době a za nepříznivých povětrnostních
podmínek
 Mazání náprav, výfuků, podpěrek rozdělovacího potrubí,mazání vysokoteplotních řetězů
a ozubených převodů, mazání závitových tyčí, vedení, vodicích lišt, válečkových systémů
 Montáže parních vedení ( šroubení, těsnění, uzávěry ) a mazání lisů - impregnace
těsnění a ochrana před poškozením teplem, mazání vstřikovacích trysek ( plastikářský
průmysl) a spalovacích trysek ( teplárny )
 Slévárenské vyhazovače, separace forem, uzávěry, závěsy pecí, kleště pro ingoty,
brzdové systémy, těžká technika, jeřáby, otáčecí můstky, výtahy a zdvihací zařízení atd.
Použití:
Proveďte test vhodnosti před použitím. Před použitím dobře protřepat, tak aby se kulička
slyšitelně hýbala. Nastříkejte ze vzdálenosti 20cm na určené místo.
Dodání : sprej 400ml
Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu !
Informace o výrobku jsou uváděny s naším nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku , nemůžeme převzít
jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.
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