PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

KERAMON®
PASTA
KERAMON® PASTA je speciální vysokotlaké montážní
mazivo s vynikající odolností vůči povětrnostním
podmínkám. Vyznačuje se extrémní přilnavostí a vysokou
odolností vůči vodě, páře a solným mlhám. Dlouhodobě
chrání před korozí, zadřením a oxidací šroubová
i narážená spojení. Odolává vysokým tlakům, agresivním
látkám a vysokým teplotám od –30 °C do +1450 °C.
Neobsahuje kovy a nepodporuje elektrochemickou
korozi.

POUŽITÍ
KERAMON® PASTA se používá v nejtěžších podmínkách průmyslové praxe pro ochranu kovových částí proti korozi,
elektrochemické korozi, opotřebení a zapečení. Je určen hlavně pro aplikace ve strojírenském, plastikářském,
chemickém, automobilovém, zemědělském i jaderném průmyslu. Při práci s nerezem se používá jako přilnavé, vodě,
teplotě a tlaku odolné mazivo. Usnadňuje montáž a demontáž šroubových spojů všech druhů i po velmi dlouhém
provozu. Doporučuje se na místech, kde kovové pasty z optického hlediska nebo z elektrochemických důvodů nemohou
být používány. Nedochází k žádné vedlejší reakci KERAMONU® s kovovými díly.

VÝHODY
zabraňuje korozi a oxidaci

má vynikající tepelnou odolnost*

snižuje opotřebení materiálů

zkracuje opravářské a údržbářské práce

NÁVOD K POUŽITÍ
Materiál, který má být chráněn musí být před aplikací zbaven rzi, mechanických nečistot a odmaštěn prostředkem
TECHNOSOL®. Lehce potřete místo, které má být chráněno. Při použití jako mazadlo je nutné zbavit místo aplikace
starého tuku.
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KERAMON® PASTA
TECHNICKÁ DATA
Fyzikální stav

pasta

Barva

bílá

NGLI třída

2–3

Hustota při 25 °C

1300 kg/m3

Teplotní rozsah použití

–30 °C do +1450 °C

Pevnost v tlaku

230 N/mm2

Koeficient tření (SRV – test) a N 15500

0,19

Stálost na tlak (VKA – test)

3800–4000 A

Bod skápnutí NF T 60 102

190 °C

Těkavost při 100 °C

6 % množství

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

500 g pasta

201 105

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
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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