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COPPER TECH PASTE
Beragadás gátló szerelőpaszta

Termékleírás:
A Copper Tech grafittal erősített beragadás-gátló paszta, ami könnyebbé teszi korrodált
részek szétszerelését olyan esetekben is, amikor a normál copper (rézbázisú) pasztával már
nem érünk el eredményt.

Tulajdonságok és előnyök:
· A Copper Tech csökkenti a szétszerelési nyomatékot
· A Copper-Tech segít a szerelés bosszantó nehézségén
· A Copper-Tech véd a korrózió és a beragadás ellen
· A Copper-Tech széles hőmérséklethatárok -30 – 1100oC között használható
· A Copper-Tech magas hőmérsékleten sem folyik ki, nem olvad meg.

Tipikus alkalmazási területek:
· Menetes kötések
· Csúszó alkatrészek
· Fékrendszeri kötések

Tárolási és használati irányelvek:
A szerelendő kötés pozitív és negatív elemének felületét vékonyan kenjék be.
Ügyeljenek arra, hogy a kezelendő felületek tiszták és szárazak legyenek.

A terméket tiszta, száraz helyen tároljuk eredeti lezárt csomagolásban.

Eltarthatóság (bontatlan csomagolásban) – kb. 3 év*

Kismértékű szétválás bekövetkezhet, de az anyag alapos felkeverésével homogenizálható a
keverék eredeti állapotának megfelelően.

Nyilatkozat
Az adatlapot legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján állítottuk össze és a lehetséges használatra vonatkozó
iránymutatásra szolgál. Nem vettünk figyelembe olyan lehetőségeket és feltételeket, amelyekre nincs hatásunk és
bármilyen módon ronthatják a termék hatását. A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a terméket arra célra
használja, amelyre az készült. A fenti adatok semmilyen garancia érvényesítésére nem szolgálnak. Ha a termék
használata során annak alkalmazhatóságára vonatkozóan kétség merülne fel, kérjük haladéktalanul lépjenek
kapcsolatba velünk, és mi boldogan megvizsgáljuk a problémát és mintát küldünk kipróbálásra, ha szükséges.  A
New Tech Lubes elkötelezett arra, hogy a legjobb terméket szállítsa és ha szükséges bármikor kész módosítani a
specifikációkat.
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Kiszerelés Fizikai jellemzők
500 ml aereosol Külalak Sötét réz színű

100 g Lube tubus Külalak Sötét réz színű
500 g tégely Bázis Módosított agyag
400 g cart. Törés utáni penetráció (IP50) 280 - 320
5 kg hordó Cseppenéspont Nem olvad

Szilárd kenőanyag Réz és grafit
Szilárdanyag tartalom 30%
Hőmérséklet tartomány -30 – 1100 oC

Almen Weiland hegesztési teszt 2000 kg

Kapható minőség: NLGI 2


