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MĚDĚNÁ PASTA 
Kupfer-Paste 

POPIS Separační a mazací prostředek s obsahem jemných měděných částic pro teplotně 
velmi zatěžované strojní součásti. Umožňuje bezproblémovou demontáž součástí 
i po dlouhém provozním zatížení. Měděná pasta je výborně použitelná pro šrou-
bové spoje a dělicí plochy, které jsou vystavené vysokým teplotám, vysokým tla-
kům a korozivním vlivům. Teplotní rozpětí pro použití: -35 °C až +1.100 °C. 

VLASTNOSTI - odolnost vůči odstředění při otáčivém pohybu 
 - zabraňuje přenosu vibrací 

- dlouhodobá ochrana před korozí 
- vysoká přilnavost 
- vysoká stálost při vysokých teplotách 
- chrání před svařením a zadřením součástek 
- vyhraněný vysokotlaký charakter 
- schopnost odolávat slané, horké i stříkající vodě 
- univerzální použití 
- eliminuje pískání 
- mazací a separační účinek 

TECHNICKÁ DATA Zahušťovadlo : bentonit 
 Klasifikační stupeň NLGI : 1/2  DIN 51818 

Penetrace (1/10 mm) : 300  DIN ISO 2137 
 Bod skápnutí : žádný   DIN ISO 2176 

Vyloučení oleje po 7 dnech při +40 °C : 3,1 % DIN 51817 
 Vyloučení oleje po 18 hod. při +40 °C : 1,1 % DIN 51817 
 Tlak tečení při -30 °C : <1400 mbar DIN 51805 
 Odolnost vůči vodě : 1 – 90    DIN 51807 část 1 
 Viskozita při +40 °C : 110 mm2/s ASTM D 7042-04 
 Bod vzplanutí : 220 °C DIN ISO 2592 
 Bod tuhnutí : -24 °C DIN ISO 3016 

OBLAST POUŽITÍ  K mazání, uvolňování a ochraně před korozí u teplotně silně namáhaných sou-
částí. V chemickém a petrochemickém průmyslu, v elektrárnách, keramickém 
a strojírenském průmyslu. Při výrobě automobilů hlavně pro mazání šroubových 
spojů výfukových potrubí, výfukových tlumičů, hnacích částí vozidel a brzdových 
soustav*. 

 * Dodržovat pokyny výrobce týkající se výrobků s obsahem mědi! 

ZPŮSOB POUŽITÍ Na očištěné plochy se nanáší štětcem, kartáčem nebo netkanou textilií. Aplikovat 
odpovídající množství pasty podle druhu nebo způsobu použití. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 100 g  plastová tuba Obj. č. 2869 GB-DK-FIN-N-S 
 100 g  plastová tuba Obj. č. 3080 D-GB-E 
 100 g  plastová tuba Obj. č. 21699 PL-H-RO 
 250 g  plechová dóza Obj. č. 3081 D-GB-I-E-P 
 500 g plastová dóza Obj. č. 1829 D-NL-F-GR-ARAB 
 1 kg plechová dóza Obj. č. 1848 D-NL-F-GR-ARAB 
 1 kg plechová dóza Obj. č. 4061 D-GB-I-E-P 
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