
 
 

                 
 
 
 

 
 

    
    

mazivo odolné extrémním teplotám a vysokým tlakůmmazivo odolné extrémním teplotám a vysokým tlakůmmazivo odolné extrémním teplotám a vysokým tlakůmmazivo odolné extrémním teplotám a vysokým tlakům    
    

� nerozpustné mazivo snerozpustné mazivo snerozpustné mazivo snerozpustné mazivo s    obsahemobsahemobsahemobsahem    keramikykeramikykeramikykeramiky    
� neobsahuje kovové částineobsahuje kovové částineobsahuje kovové částineobsahuje kovové části    
� odolnost teplotám až 1200°Codolnost teplotám až 1200°Codolnost teplotám až 1200°Codolnost teplotám až 1200°C    
� snižuje opotřebení vsnižuje opotřebení vsnižuje opotřebení vsnižuje opotřebení v    místech vysokého tření a extrémních tlakůmístech vysokého tření a extrémních tlakůmístech vysokého tření a extrémních tlakůmístech vysokého tření a extrémních tlaků    
� odolnéodolnéodolnéodolné    vůči vodě,vůči vodě,vůči vodě,vůči vodě,    soli i kyselinámsoli i kyselinámsoli i kyselinámsoli i kyselinám    
� zabraňuje zadření, usnadňuje demontážzabraňuje zadření, usnadňuje demontážzabraňuje zadření, usnadňuje demontážzabraňuje zadření, usnadňuje demontáž    i po delší doběi po delší doběi po delší doběi po delší době    

    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
KERAMICKÁ PASTAKERAMICKÁ PASTAKERAMICKÁ PASTAKERAMICKÁ PASTA    je high-tech montážní tuk složený z mikroskopických kousků keramiky 
v nerozpustném mazivu s pružností a stabilitou i při vystavení teplotám od -40°C do 1.200°C, 
korozivním účinkům či vysokým tlakům. 
 

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
KERAMICKÁ PASTAKERAMICKÁ PASTAKERAMICKÁ PASTAKERAMICKÁ PASTA    je vysoce odolná pasta bez obsahu kovubez obsahu kovubez obsahu kovubez obsahu kovu bránící zadření a snižující opotřebení 
na místech vysokého tření.  Aplikací KERAMICKÉ PASTYKERAMICKÉ PASTYKERAMICKÉ PASTYKERAMICKÉ PASTY jsou všechny ošetřené díly i po delší době 
dobře demontovatelné.  
Použijte na extrémně tepelně namáhané spoje, spoje kabelů, brzdové díly, řetězy, motorové díly.  
Utěsňuje příruby, plochá těsnění, čerpadlové skříně. Na kluzná vedení, vřetena, šnekové převody, 
kola, šroubové spoje a další aplikace v oblastech průmyslového použití i automobilového průmyslu 
(šrouby kol, náboje kol, výfukové soustavy, turbokompresory, vodicí ložiska spojky, atp.). 
 

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    PPPPOUŽITÍ:OUŽITÍ:OUŽITÍ:OUŽITÍ:        
KERAMICKÁ PASTAKERAMICKÁ PASTAKERAMICKÁ PASTAKERAMICKÁ PASTA se nanáší na očištěný povrch (použijte BCLEAN, SOLCLEAN, SDI NEW). 
Naneste pastu v potřebném množství. Nenanášet na brzdové kotouče!Nenanášet na brzdové kotouče!Nenanášet na brzdové kotouče!Nenanášet na brzdové kotouče! 
    

Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práprvní pomoci a ochraně zdraví při práprvní pomoci a ochraně zdraví při práprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vci jsou podrobně uvedeny vci jsou podrobně uvedeny vci 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:   bílá pasta    
                    Zápach:   charakteristický    
                    Teplotní odolnost:  - 40°C až 1200°C    
                    Bod varu/rozmezí:  > 150°C (1013 hPa)    
                    Hustota (20°C):  cca 1,2 g/cm3    
                    Rozpustnost:   ve vodě nerozpustná    
 

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  500g dóza (obj.č. 149001)    
    

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.    

GEMSTONED s.r.o. 
Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 HranicePod Bílým kamenem 2134, 753 01 HranicePod Bílým kamenem 2134, 753 01 HranicePod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice    
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