MAZÁNÍ

TECHNICKÝ LIST

CERAMIC 4C
VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMICKÉ MAZIVO
CHARAKTERISTIKA
• chrání před korozí, třením, oxidaci,
zadření, zapečení a studeným svárům
• vysoká odolnost vůči tlaku až do
200 N/mm2
• odolné vysokým teplotám -30 °C až
+1500 °C
• voděodolné
• vynikající těsnící vlastnosti vůči tekutým
médiím

OBLASTI POUŽITÍ
CERAMIC 4C slouží k promazání brzd, závitů, uzávěrů,
zapalovacích svíček, svorek, akumulátorů, generátorů,
bojlerů, převodů, ventilů, čepů, šroubů a matic.
CERAMIC 4C můžete aplikovat na všechny pohyblivé části
stroje. Zabraňuje poškození od kyselin, alkálií, chemikálií, soli
a odpuzuje vodu. Neobsahuje žádné kovové příměsi, proto
s metalickým povrchem nevzniká reakce, která by mohla
vést k nežádoucím účinkům. CERAMIC 4C je vhodný pro
strojírenský, automobilový, zemědělský, stavební průmysl
atd. Hlavní výhodou produktu je jeho odolnost vysokým
teplotám, odolává teplotnímu rozsahu -30 °C do +1500 °C.
NÁVOD NA POUŽITÍ
Odmastěte a vyčistěte povrch (vhodné použít CLEANER 4C).
Rovnoměrně naneste na čistou plochu. CERAMIC 4C je
vhodný k použití jako specifická účinná látka, nenahrazuje
mazací tuky.
BALENÍ
CERAMIC 4C je dodáván v balení 5 kg, 1 kg, 400 ml sprej,
200 ml kartuše.

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 přizpůsobit
konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou
odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

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

