CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

ELVO PASTA
ELVO® PASTA – elektricky vodivá pasta obsahuje
zinkové částice, které při instalaci elektrických spojů
narušují nevodivý zoxidovaný povrch kontaktů jako
drátěný kartáč. Po kompresi zinkové částice vytváří
elektricky vodivé body. Vytlačená pasta na povrchu
spoje chrání před následnou oxidací a vlhkostí.

POUŽITÍ
Speciální složení ELVO® PASTY je vhodné jak pro šroubové tak pro kompresní spoje, kde prodlužuje životnost
hliníkových i měděných kontaktů. Kontaktní pasta je kompatibilní s gumou, polyethylenem a dalšími izolačními
materiály. Ošetřené kontakty jsou chráněny před okolním vzduchem a vlhkostí, předchází vzniku oxidace a koroze,
vytváří plynotěsný spoj poskytující vyšší vodivost. Použitelná v širokém rozsahu teplot.

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Na kabelu označte délku spojky a pečlivě jej odizolujte.
2. Aplikujte dostatečné množství ELVO® PASTY jak na konektor, tak i na vodič a spoj sestavte.
3. Vložte kabel do spojky a spojkou otáčejte kolem kabelu, aby došlo k rovnoměrnému
rozprostření ELVO® PASTY. Po instalaci důkladně očistěte izolaci kabelů od kontaktní pasty.
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ELVO PASTA
TECHNICKÁ DATA
Skupenství (20 °C)

vazelína

Barva

šedá

Zápach

charakteristický

Bod vzplanutí

> 200 °C

Hustota (20 °C)

1,1 g/cm3

Samozápalnost

není k dispozici

Bod skápnutí

> 500 °C

Viskozita

241

Pracovní teplota

–25 °C až +160 °C

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

Tuba 225g

259 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
ELEKTROSOL®

TECHNOSOL®

NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.
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