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CU PASTE 
Vodivé mazadlo na bázi mědi.

CHARAKTERISTIKA:
CU PASTE je vodivé mazadlo nejvyšší kvality na bázi mědi, které zaručuje 

stabilní mazání v širokém rozsahu teplot, při extrémní vlhkosti prostředí i při 

extrémním tlakovém zatížení. Poskytuje účinnou ochranu proti korozi 

a nadměrnému opotřebovávání, zabraňuje spálení a případnému zadření 

ošetřeného dílu. Odolává studené, teplé i slané vodě a účinkům kyselin 

a chemikálií. Pastovitá konzistence zaručuje dokonalou přilnavost k místu 

aplikace.

APLIKACE:
CU PASTE se používá v automobilovém i těžkém průmyslu na mazání 

a dlouhodobou ochranu pohyblivých častí brzd, zadních částí brzdových 

destiček, kontaktů akumulátorů (mazaný spoj je vodivý), kloubů, čepů, 

ložisek a extrémně zatěžovaných třecích ploch. Často se využívá i na 

ulehčení demontáže poškozených a zdeformovaných šroubových spojů.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Otevřete dózu (odšroubujte vrchní víko).

2. Naneste vhodným způsobem CU PASTE v souvislé vrstvě a v dostatečném množství na potřebné místo.

3. Po ukončení aplikace dózu vždy uzavřete. 

SPECIFIKACE:
Konzistence pasta ///// Barva: měděná ///// Hustota: 0,906 g/cm3

Teplotní odolnost: - 40 °C až +1100 °C

NLGI-třída (DIN 51 818): 2  

Hustota základového oleje (DIN 51 562): 300 mm²/s 

Obsah vody (DIN 51 777/T1): < 0,1 % 

Odolnost vůči vodě (DIN 51 807/T1): stupeň hodnocení 0

Oddělování oleje (DIN 51 817): < 4,0 %

Antikorozní vlastnosti (DIN 51 802) EMCOR-test: 0 / 0  

Odolnost proti oxidaci (DIN 51 808): 0,2 bar při T=100°C/100h 

SKLADOVÁNÍ: 
48 měsíců na suchém místě, 

v původním a dobře uzavřeném 

obale. 

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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