
 
 

                 
 
 

    
vysokoteplotní mazivo svysokoteplotní mazivo svysokoteplotní mazivo svysokoteplotní mazivo s    obsahem mědiobsahem mědiobsahem mědiobsahem mědi    

    
� odolnost teplotám až odolnost teplotám až odolnost teplotám až odolnost teplotám až ++++1100°C1100°C1100°C1100°C    
� odolává vodě, solím a kyselinámodolává vodě, solím a kyselinámodolává vodě, solím a kyselinámodolává vodě, solím a kyselinám    
� chrání proti zadíráníchrání proti zadíráníchrání proti zadíráníchrání proti zadírání, naleptání a oxidaci, naleptání a oxidaci, naleptání a oxidaci, naleptání a oxidaci    
� snižuje hlučnostsnižuje hlučnostsnižuje hlučnostsnižuje hlučnost    
� vynikající přilnavostvynikající přilnavostvynikající přilnavostvynikající přilnavost    
� ochrana proti tření kontaktních plochochrana proti tření kontaktních plochochrana proti tření kontaktních plochochrana proti tření kontaktních ploch    
� prevence proprevence proprevence proprevence pro    demontáž šroubových spojůdemontáž šroubových spojůdemontáž šroubových spojůdemontáž šroubových spojů    

    
POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:    
CUGREASECUGREASECUGREASECUGREASE    je mazací tuk s obsahem mědi odolný teplotám v rozsahu -30°C až +1100°C, vodě, 
solím a kyselinám. Poskytuje výbornou ochranu proti vzniku koroze, oxidace a před chemickými 
vlivy u součástí, které jsou vlivem poškození nebo narušení těžko demontovatelné nebo zcela 
nefunkční. 
 

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
CUGREASECUGREASECUGREASECUGREASE    má široký rozsah použití při montážních a servisních činnostech. Speciální mazivo pro 
závitové spoje, šroubení na potrubí, ventily, výfuková potrubí, těsnění, vrtací zařízení, pojezdy. Pro 
aplikace v průmyslových provozech a mobilní technice. Chrání proti zadírání vlivem vysokých teplot 
ve slévárnách, sklárnách, provozech na zpracování plastů. Odolává ve ztížených podmínkách oxidaci 
i kyselinám.  

    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
CUGREASECUGREASECUGREASECUGREASE aplikujte na požadované místo.    
    
Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě.     
    

            TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:  Vzhled:   pasta 
                        Barva:    barva mědi 
      Vůně:    charakteristická 
      Třída NLGI:   2 
      Bod vzplanutí:  250°C 
      Relativní hustota:  1,4 g/cm3      

    

            BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:   500g  (obj. č. 113001)  
    

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné 
pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo 
naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. 
To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití. 
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