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Pas ty do vys kokých teplot

Pas ty

M ěděná  pas ta
 
Mechanicky vysoce zatížitelná, vodě odolná velmi separačí 
vysoko teplotně odolná pasta. Poskytuje účinnou ochranu proti 
korozi a oděru závitů a ložisek. Vybrané aditiva, speciální 
zahušťovadlo a speciálně přizpůsobená tuhá maziva na 
ochranu proti opotřebení, zapečení, skřípání a korozí.

Velikos ti oba lů: Označ ení:
50g shrnovací obal  PKU.Z50
500g dóza PKU.D500
1000g dóza PKU.D1000
 

TL přepracován : 01.01.2012

Údaje použité v tomto technickém listě, obzvláště návrhy na zpracování a použití výrobků vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků. Protože materiály 
mohou být velmi rozdílné a my nemáme žádný vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provedení dostatečných vlastních pokusů, aby byla potvrzena vhodnost 
výrobků. Záruka nemůže být odůvodněna ani těmito pokyny ani ústní nebo písemnou radou. Povšimněte si také prosím našich údajů v bezpečnostním listu.
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Teplotní odolnos t: - 30°C bis + 1100°C
N LG I-třída : 2           DIN 51 818
B arva: barva mědi
Hus tota  zák ladního oleje: 300 mm²/s DIN 51 562
Obs ah vody: < 0,1 % DIN 51 777/T1
S tatická  penetrac e / 0,1 mm
60 dvojitý tah: 270 DIN ISO 2137
Odolnos t vůč i vodě: hodnotící stupeň 0 DIN 51 807/T1
Oddělení oleje: < 4,0 % DIN 51 817
Antikorozní vla s tnos ti:
(E M C OR -tes t) 0 / 0 DIN 51 802
Odolnos t proti oxidac i: 0,2 bar bei 100°C/100h DIN 51 808

Fyzikální vlastnosti   

Rozsah použití

Wiko měděná pasta je vhodná pro montáž a demontáž kovových dílů, šroubů, matic, ventilů, přírub, výfukových šroubů, pólů 
baterií, pružin, čepů brzdových čelistí,  atd..
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