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 COPPER ANTI-SEIZE PASTE
WYSOKOTEMPERATUROWA OCHRONA PRZED ZAPIECZENIEM
Stosowana do zabezpieczania połaczeń gwintowanych przed zapieczeniem 
w długim okresie użytkowania, w trudnym środowisku o wysokiej wilgotności 
i w połączeniach obciążonych dużym momentem obrotowym i/lub wysoką 
temperaturą.
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Zobacz także: EPP TRAFFIC FILM REMOVER str. 17, GALVA COLOUR str. 49, COLD GALVANISE str. 46, TUFUCT str. 42
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• Zawiera mikro-zjonizowane cząsteczki 

miedzi i dodatki przeciwutleniające

• Zmniejsza tarcie i zużycie

• Dobra ochrona przed korozją w wysoce 

korozyjnym środowisku

• Nie zawiera ołowiu i niklu

• Temperatura pracy: -30°C do +1100°C

• Wersja aerozolowa jest idealna do 

precyzyjnego stosowania 

oraz zminimalizowania 

niepożądanego 

transferu

SMAR MONTAŻOWY I PASTA CHRONIĄCA PRZED ZAPIECZENIEM
Stosować w taki sam sposób, jak Copper Anti-Seize (jako zabezpieczenie 
przed zapieczeniem), ale również pomoc w rozruchu łożysk. Szczególnie 
skuteczny jako zabezpieczenie przed zapieczeniem drzwiczek pieca. Może 
być stosowany w wysokich temperaturach do smarowania wypychaczy 
przy produkcji wtryskowej białych, plastikowych opakowań do żywności.

• Zarejestrowany przez NSF z kat. H1 (nr rej. 138266 oraz 139900)

• Odporny na zmywanie wodą, wydłuża przerwy w smarowaniu jeśli 

stosowany jest jako smar serwisowy

• Zapobiega zablokowaniu połaczeń gwintowanych umożliwiając łatwy 

i szybki demontaż

• Temperatura pracy: -30°C do +1100°C

ASSEMBLY PASTE FG

MOCNY SMAR
Doskonały do otwartych przekładni pracujących w zapylonym środowisku 
(np. kamieniołomy) gdzie sucha powłoka smarna nie przyciąga pyłu. Sto sowany 
do smarowania wszystkich lin pod obciążeniem i/lub będących w ruchu.

• Głęboka penetracja dla wewnętrznego smarowania lin

• Tworzy suchą, nie łuszczącą się powłokę, która przezwycięża ograniczenia 

smarowania

• Może być nakładany na przekładnie w ruchu i pracujące z dowolną 

prędkością

• Wykorzystywany do wewnętrznej ochrony przed korozją i smarowania barier 

autostradowych w postaci lin stalowych

• Temperatura pracy: -25°C do +100°C

GEAR AND WIRE ROPE LUBRICANT
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LEPKOŚĆ POWŁOKI
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