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Leírás:
CERAMIC GREASE GREY egy áramot nem vezető, kiváló minőségű, szürke színű

kerámia zsír, mely nehéz üzemi körülmények (szélsőséges hőmérséklet és magas

nyomás ) között is használható.

Használati utasítás:
1. Használat előtt alaposan rázza fel a flakont. 

2. Használjon elegendő mennyiségű CERAMIC GREASE GREY-t a kezelendő 

felületre, és hagyja hatni. 

CERAMIC GREASE GREY
Magas hőmérsékletnek ellenálló, áramot nem vezető kenőanyag

Alkalmazás:
Kiváló tapadással rendelkezik, magas a hőmérsékleti ellenállása (-40 °C-tól + 1 200

°C-ig), kitűnő a nyomás ellenállása, továbbá véd az időjárás, a víz, a só, gyenge

savak és lúgok ellen is. Véd az elektrolitikus korrózióval szemben, megakadályozza

a túlzott kopást és az alkatrészek egymáshoz tapadását, ezáltal megkönnyítve azok

szétszerelését. Alkalmas ABS-fékrendszerek és lambda-érzékelők szereléséhez. A

Speciális 360°-os szelep lehetővé teszi, hogy a tartály minden helyzetében

alkalmazható legyen.

Nem tartalmaz fémeket.

MEGNEVEZÉS
RAKTÁRI

KÓD
KISZERELÉS TERMÉKSZÁM

CERAMIC GREASE GREY CHCGG 400 ml CH80143

NYILATKOZAT: 

A technikai adatlapban szereplő adatok és információk a cégünk által végzett teszteléseken, kutatásokon és tapasztalatokon alapszik.

Általánosak és nem garantáltak. Figyelembe véve a befolyásoló körülményeket , ezek az adatok tájékoztató jellegűek. Minden felhasználó

köteles meggyőződni a termék felhasználásának alkalmasságáról, saját tesztekkel, illetve a termék kipróbálásával, minta készítésével.

Fenntartjuk a jogot, hogy a termék összetételét változtassuk a tulajdonságok javítása, illetve a termékfejlesztések érdekében.

Csak szakmai és ipari felhasználásra!

Raktározás:
10 év száraz helyen, +5 ° C 

és +30 ° C közötti 

hőmérsékleten.

Egészség és biztonság:
Vegye figyelembe a biztonság 

technikai adatlapban szereplő 

adatokat!

Fizikai és kémiai tulajdonságok:
Halmazállapot: Aeroszol

Szín: Szürke

Szag: Oldószerre jellemző

Bázis: Nagyon finom kerámia részecskék

Gyulladási hőmérséklet: > 200 °C

Lobbanáspont: <0 °C

Sűrűség 20°C-nál: 0,68 g/cm3

Hőmérséklet-ellenállás: -40 °C és +1200 °C között

Szerves oldószer tartalom: 69,4 % (EU-VOC: 471,9 g/l )

VESZÉLYES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZ:

Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyűpárlat
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