
Keramická pasta                                                                                                                                    
Biele keramické mazivo a separátor na extrémne teplotné podmienky 

a sjednocení povrchových a barevných odlišností nerezi (např. po svařování) 
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Oblasť použitia:
Bezpečný oddeľovací a mazací prostriedok, ideálny pre aplikácie na chró-
movo-niklové, antikorové a hliníkové skrutkové spoje. Výnimočný utesňovací
prostriedok na vyrovnanie nepresností na prírubách a plochých tesneniach.

Spôsob použitia :
Pastu aplikujte štetcom, špachtľou alebo handričkou priamo na čistý odmastený
povrch, plochu alebo závit.

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

• Zabraňuje elektrochemickej korózii 
• Odolný vode, olejom, kyselinám a hydroxidom 
• Jednoduchá demontáž spájaných súčastí 
• Teplotná odolnosť: -30°C až +1200°C 
• Tlaková odolnosť: 220 N/mm2 ··

Príklady použitia:
ü montážne a demontážne práce (skrutkové systémy, zostavovanie dielov, 

ochrana tes není) -eliminácia zadrenia a deformácie závitov, strmeňových 
skrutiek, skrutkových závitov, závesných čapov, náprav, výfukov 

ü ideálny pre kladky, pumpy, kĺby, články, prevody so stacionárnym stykom, 
ozubené prevody, prevody aj nechránené, silové prevody, závitové tyče, 
vedenia, vodiace lišty, valčekové systémy, dopravníkové systémy, trans-
portéry, zberné systémy, násypky, vačky, tlačidlá, čerpadlá, odstredivky, 
vodné systémy aj automatické, pumpy, uzatváracie posúvače, ventily, ar-
matúry, miešače, zmiešavače, drviče,  brzdové systémy (hlavne ABS)

ü ťažká technika, žeriavy, otáčacie mostíky 
ü výťahy a zdvíhacie zariadenia  

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.  


