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PASTA PROTI PÍSKÁNÍ BRZD 
Bremsen-Anti-Quietsch-Paste 

POPIS Pasta proti pískání brzd je speciálně vyvinutá mazací a separační pasta ze synte-
tických a keramických účinných látek. Odstraňuje pískání vznikající mezi brzdo-
vými písty, případně dosedacími plochami a brzdovými destičkami. 

VLASTNOSTI - dobrá ochrana proti korozi 
 - snadné použití 
 - odstraňuje pískání 

- odolná proti působení silniční soli a stříkané vodě 
- extrémně nízký koeficient tření 
- výborná odolnost vůči vysokým teplotám 
- vynikající přilnavost 
- optimální použití jako separační pasty 

TECHNICKÁ DATA Forma : pasta 
Barva / vzhled : modrá 

 Báze : syntetické a keramické účinné látky 
 Hustota : 1,051 g/cm3 

Bod vzplanutí : > +210 °C 
 Zápach : slabý 
 Teplotní rozpětí pro použití jako 
 mazací pasty : -40 °C až +200 °C, krátkodobě až +250 °C 
 Teplotní rozpětí pro použití jako  
 separační pasty : -40 °C až +1200 °C 
 Trvanlivost v originálním 
 uzavřeném obalu : 36 měsíců 

OBLAST POUŽITÍ  Pasta je speciálně vyvinutá pro montáž, opravu a údržbu brzdových ústrojí. Pro 
základní namazání a jako prevence proti pískání brzd. Mimo určení pasty pro brz-
dové systémy je její použití univerzální v mnoha dalších oblastech. 

ZPŮSOB POUŽITÍ U plovoucích třmenů kotoučových brzd je nejdříve potřeba očistit všechny kluzné 
povrchy a styčné plochy kartáčem nebo pilníkem na brzdy. Poté brzdové díly očis-
tit vhodným čističem, např. Rychločističem PRO Liqui Moly (obj. č. 20849). Po od-
paření rozpouštědla aplikovat pastu proti pískání brzd na vybrané kontaktní plo-
chy. 

POZNÁMKA Tuto pastu nenanášet přímo na třecí plochy obložení nebo na brzdicí kotouče! 

DOSTUPNÁ BALENÍ 10 g plastový sáček Obj. č. 3078 D 
 10 g plastový sáček Obj. č. 21121 GB 
 10 g plastový sáček Obj. č. 21229 GB-CN 
 100 g plastová tuba Obj. č. 3077 D-GB-I 

1 kg plechová dóza Obj. č. 3084 D-GB-I-E-P 
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