MAZÁNÍ

TECHNICKÝ LIST

COPPER 4C - paste
MĚDĚNÁ MAZACÍ A SEPARAČNÍ PASTA
CHARAKTERISTIKA
• ochranný, mazací a separační prostředek
• maže šroubové spoje a veškeré kluzné
povrchy
• zabraňuje zapečení různých spojů, těsnění
a tvorbě koroze
• teplotní rozsah -20 °C až +1100 °C
• odolává slané vodě, kyselinám, alkalickým
látkám, olejům atd.

OBLASTI POUŽITÍ
COPPER 4C - paste je ochranný, mazací a separační
prostředek na vysoce namáhané díly při vysokých teplotách,
je také vhodný na šroubové spoje a veškeré kluzné povrchy.
Tato pasta obsahuje speciální formulaci aditiv pevných
mazacích látek ve formě grafitu a měděných částic. Tyto
látky dokonale přilnou a oddělují. COPPER 4C - paste
vytváří účinný mazací a oddělovací film na spojích šroubů,
nářadí, zástrček, bajonetových uzávěrů, a tím účinně
chrání před korozí. Vhodný pro strojírenský, automobilový
a motocyklový průmysl.
NÁVOD NA POUŽITÍ
Odmastěte a vyčistěte ošetřovaný povrch od koroze (vhodné
použít CLEANER 4C). Rovnoměrně naneste pastu na
čistou plochu. Pasta je vhodná k použití jako specifická
účinná látka, nenahrazuje mazací tuky.
BALENÍ
COPPER 4C - paste je dodáván v balení 450 g

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
Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti
požáru. Skladujte v chladu, suchu, bez účinku přímého slunečního záření. Neuchovávejte v blízkosti: oxidačních činidel,
minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené,
ve svislé poloze, tak aby se zabránilo úniku. Zabraňte
neoprávněnému přístupu.
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

