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Copper Grease Spray
Vodivé mazadlo na bázi mědi pro vysoké teploty

CHARAKTERISTIKA:
Copper Grease je vodivé mazivo nejvyšší kvality na bázi mědi. 

Zaručuje stabilní mazání v širokém rozsahu teplot od - 40°C do 

+1100°C. Je odolný vůči studené, teplé a slané vodě, má dobrou 

přilnavost k většině kovů, chrání proti oděru, korozi a opotřebení. 

APLIKACE:
Produkt maže v extrémních teplotách a v tlakovém zatížení, 

zabraňuje spálení, zadření, chrání proti korozi a účinkům kyselin a 

chemikálií. Typickými místy aplikace jsou pohyblivé části brzd, zadní 

část brzdových destiček, kontakty akumulátorů, demontáž 

poškozených a zdeformovaných šroubových spojů, mazání silně 

zatěžovaných ložisek, třecích ploch, kloubů, čepů atd. Všeobecně 

platí, že se používá pro mazání součástí vystavených vysokým 

teplotním rozsahům a extrémní vlhkosti. Mazaný spoj je vodivý.

NÁVOD NA POUŽITÍ :

1. Před použitím spreje řádně nádobu protřepejte.

2. Mazadlo naneste šetrně a rovnoměrně ze 

vzdálenosti cca 25 cm.

SPECIFIKACE:
Barva: měď

Rozsah teplot: - 40°C do +1100°C

Bod skápnutí: nestéká

Viskozita základního oleje (40 °C) : 210 cSt

NLGI třída: č. 3 – pevné

Zápach: po rozpouštědle

Rozpouštědlo: uhlovodík

Pohonná hmota: butan / propan

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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COPPER GREASE SPRAY CHCGS 400 ml CH80081 3403 9900


