
Keramický sprej  
Biele keramické mazivo a separátor pre extrémne teplotné podmienky 

a sjednocení povrchových a barevných odlišností nerezi (např. po svařování) 

70 - 86

Oblasť použitia:
Používa sa na ochranu kovov v najťažších podmienkach priemyslovej praxe, kde 
môže spôsobiť škodu korózie, opotrebenie a zhrdzavenie. Je obzvlášť vhodný
pri montáži a demontáži súčiastok, kde znižuje tlak vznikajúci medzi kovmi a 
tak chráni závity. Je to vynikajúci mazací prostriedok pre statické, vysoko namáhané 
diely a pomalu se točící zařízení ve vysoké teplotě. odolává oplachování sladk-
ou i slanou vodou, silným alkalickým činidlům a většině chemických par.

Spôsob použitia :
Sprej nastriekajte zo vzdialenosti cca 25 cm priamo na vopred očistený závit. 

Vlastnosti výrobku :
Biele keramické mazivo vhodné na dielenské použitie. Zabraňuje korózii,
zadreniu antikorových a hliníkových skrutkových spojov a výrazne uľahčuje 
následnú demontáž.

• zabraňuje elektrochemickej korózii na nerez oceli
• odpudzuje vodu a prach, vysoko oteruvzdorný
• dlhodobá ochrana pred atmosférickými vplyvmi
• výborne aplikovateľný, vysoká priľnavost
• po aplikácii nesteká z namazaného miesta
• odolný zriedeným kyselinám a luhom, odolný vodnej pare
• umožňuje dlohodobú ľahkú demontáž spojovaných nerezových šrúbení a iných súčastí
• vynikajúca teplotná odolnosť od -30 oC až +1200 oC
• neobsahuje kovy, grafit, molybdén, prísady s obsahom ťažkých kovov, tlaková
  odolnosť 220 N/m2
• zabraňuje „zahryznutiu“ nerezových a hliníkových spojov

Príklady použitia:
• všetky priemyselné oblasti používajúce nerezové a Al komponenty
• chemický a potravinársky priemysel
• čerpadlá, odstredivky, vodné systémy a pumpy, kompresory
• ochrana nerezových ozubených prevodov a prevodoviek
• pre vysokoteplotné mazanie – pece, kotly, výfuky, komíny

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov 
výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového 
povrchu.
podkladového materiálu.

podkladového materiálu.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším 
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK, spol. s r.o. 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.  


