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CERAMIC GREASE GREY
Nevodivé vysokoteplotní mazadlo ve spreji.

CHARAKTERISTIKA:
CERAMIC GREASE GREY je nevodivé, vysoce kvalitní keramické

mazadlo šedé barvy, určené pro náročné podmínky provozu (časté

střídání extrémních teplot a tlaků). Vyznačuje se vynikající přilnavostí

k podkladu, velkým rozsahem teplotní odolnosti, výbornou odolností

provozním tlakům, povětrnostním vlivům, vodě, soli a také slabým 

kyselinám a zásadám. Chrání před vznikem elektrolytické koroze,

zabraňuje nadměrnému opotřebovávání a vzájemnému slepení

teplotně namáhaných dílů, čímž ulehčuje jejich demontáž. Speciální 

360° ventil umožňuje aplikaci mazadla ve všech polohách dózy.

Neobsahuje žádné kovy.

APLIKACE:
CERAMIC GREASE GREY se používá v automobilovém průmyslu i ve

strojírenství jako vysokoteplotní a tlakově odolné mazadlo. Chrání

šrouby, matice a příruby před „zapečením“ (např. výfuky vozidel a jejich

součásti, vysokoteplotní potrubí apod.), ulehčuje demontáž teplotně

namáhaných součástí a sestav (např. náboje kol, různé příruby apod.).

Je vhodný na montáž brzdových systémů ABS a lambda senzorů. 

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Před použitím dózu důkladně protřepte.

2. Aplikujte dostatečné množství CERAMIC GREASE GREY na

ošetřované místo a nechte působit.

SPECIFIKACE:
Konzistence: aerosol

Barva: šedá

Báze: velmi jemné keramické částice

Zápach: charakteristický po ředidlech

Zápalná teplota:  >200 °C 

Bod vzplanutí: <0 °C

Hustota produktu (při T= 20°C): 0,68 g/cm3  

Teplotní odolnost: -40 °C až +1200 °C 

Obsah organických rozpouštědel EU-VOC: 471,9 g/l produktu;

Obsah organických rozpouštědel EU-VOC (hodnota v %): 69,4

SKLADOVÁNÍ: 
10 let na suchém místě, při teplotách 

od +5 °C do +30 °C.

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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CERAMIC GREASE GREY CHCGG 400 ml CH80143 3403 9900 


