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CERAMIC PASTE WHITE
Nevodivá vysokoteplotní pasta (-20 °C až +1500 °C).

CHARAKTERISTIKA:
CERAMIC PASTE WHITE je bílé, nevodivé, vysoce kvalitní keramické 

mazivo pastovité konzistence. Vyznačuje se vynikající přilnavostí 

k podkladu, vysokým rozsahem teplotní odolnosti, excelentní odolností 

provozním tlakům, povětrnostním vlivům, oplachové vodě, soli a též 

slabým kyselinám a zásadám. Zabraňuje nadměrnému opotřebení a 

vzájemnému slepení teplotně namáhaných dílů, čímž ulehčuje jejich 

demontáž. 

Neobsahuje kovové pigmenty, grafit, molybden, sulfidy a ani 

sírany.

APLIKACE:
CERAMIC PASTE WHITE se používá v automobilovém průmyslu při 

údržbě a opravách brzd, výfuků, pro mazání ABS, EPS, ASR, lambda 

sond, všech teplotně namáhaných závitů, závitů snímačů apod. 

Ve strojírenství často nahrazuje mazadla na bázi mědi. 

NÁVOD NA POUŽITÍ :
1. Místo aplikace musí být čisté, suché, odmaštěné a bez známek

koroze. Pro odmaštění použijte produkt CHEMISTRY SOFT

CLEANER (Art.-Nr.: CH80079). Odmašťovač nechte úplně odvětrat.

2. Na ústí dózy našroubujte speciální aplikační trysku s kartáčkem 

(je součástí balení).

3. Stlačením páčky naneste dostatečné množství CERAMIC PASTE

WHITE na mazané místo a podle potřeby rozetřete kartáčkem.

SPECIFIKACE:
Barva: bílá

Konzistence: vysoce viskózní / pasta

Bod vzplanutí: > 250 °C

Hustota: 1,29 g/cm3 

NLGI třída: 2

Rozsah teplot: -20 °C do +1500 °C (pevné keramické částice) 

Systém aplikace: tlaková nádoba s automatickou ruční aplikací 

SKLADOVÁNÍ: 
24 měsíců na suchém a chladném 

místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Vezměte prosím na vědomí údaje o 

bezpečnosti, které jsou uvedeny v 

bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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