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Gecokeram

do + 1500°C
zabraňuje korozi
chrání šroubové spoje

Vlastnosti:










Univerzální bílá keramická pasta s mimořádnými ochranými vlastnostmi.
Odpuzuje vodu, odolává vysokým tlakům,vibracím, tření, chrání proti korozi.
Neobsahuje žádný kov, jako měď, hliník, nikl, molybden apod.
Nevytváří elektrolyt
Odolnost proti vodě,páře mnoha kyselinám a chemikáliím
Výjimečný utěsňovací prostředek k vyrovnání nepřesností na přírubách a plochých
těsněních
Teplotní odolnost do + 1500°C
Ekonomický v použití

Rozsah použití:
 Montážní a protizáděrové mazivo na mnohostrané použití ideální pro aplikace na
chromniklové, nerezové a hliníkové šroubové spoje
 Montážní a demontážní práce (šroubové systémy, sestavování dílů, ochrana těsnění),
eliminace zadření a deformace závitů, třmenových šroubů, šroubových závitů, závěsných
čepů, náprav, výfuků, ideální pro kladky, pumpy, klouby, články, převody se
stacionárním stykem, ozubené převody, převody i nechráněné, silové převody, závitové
tyče, vedení, vodící lišty, válečkové systémy, dopravníkové systémy, transportéry,
sběrné systémy, násypky, vačky, tlačítka, čerpadla, odstředivky, vodní systémy i
automatické, pumpy, uzavírací šoupátka, ventily, armatury, míchadla, směšovače, drtiče
atd.
 Těžká technika, jeřáby, otáčecí můstky, výtahy a zdvihací zařízení
 Velmi vhodné pro brzdy s ABS
Použití:

Proveďte test vhodnosti před použitím. Ošetřované plochy nejdříve očištěte 16 Montážním
čističem a pak naneste, pokud je to možné, tenkou vrstvu. Poté spojte díly k sobě.
Dodání : Automatický dávkovač v tubě 260g ( 310ml )
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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