GREASE 1500

LIST

KVALITNÍ MAZIVO ODOLNÉ TLAKŮM A EXTRÉMNÍM TEPLOTÁM

GREASE 1500 | TECHNICKÝ

CHARAKTERISTIKA
odolné vůči extrémně vysokým teplotám
až 1500°C
odolné vůči tlaku
velký rozsah možností použití jak
v automobilovém sektoru, tak v průmyslu
lze velmi dobře použít pro předtěsnění
spojovaných dílů z ušlechtilé oceli a nerez oceli
jednoduchá aplikace díky aplikátoru
se štětečkem a stlačenému vzduchu v nádobě

OBLASTI POUŽITÍ

BALENÍ

GREASE 1500 je vysoce kvalitní mazivo s výtečnou odolností
vůči tlaku a teplotní odolnosti až do +1500 °C, díky které zůstává zachována optimální tenká vrstva. GREASE 1500 má velký
rozsah možností použití jak v automobilovém sektoru (brzdové
destičky a kotouče, vč. ABS systémů, výfukové systémy včetně
turba), tak v průmyslu (pneumatická kladiva, vrtací zařízení, ﬁtinky, příruby atd.). Lze ho také velmi dobře použít pro předtěsnění spojovaných dílů z ušlechtilé oceli a nerez oceli.

GREASE 1500 je dodáván v balení 200 ml nádoba natlakovaná
vzduchem s aplikačním štětečkem.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Skupenství (při 20 °C): viskózní kapalina
Barva: tmavě hnědá
Zápach (vůně): po oleji
Relativní hustota: <1,0
Rozpustnost ve vodě: nemísitelná
Teplotní rozsah: až 1500

ZÁRUČNÍ DOBA
Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ
Skladujte na suchém a dobře větraném místě. Chraňte před
žárem a přímým slunečním zářením. Otevřené nádoby pečlivě
uzavřete a skladujte vzpřímeně, aby se zabránilo úniku materiálu. Dodržujte předpisy o skladování tlakových nádob.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

NÁVOD NA POUŽITÍ
Před nanesením dokonale odmastěte určené místo (vhodné
použít CLEANER 4C nebo 4CLEANER 02). Naneste mazivo.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje
neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání
směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však muže jen právně nezávazně poradit,
zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže
pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty zpusobené nevhodným použitím výrobku.
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