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KONTAKTNÍ MAZACÍ TUK LM 373 N 
LM 373 N Contact-Grease 

POPIS Plně syntetický kontaktní mazací prostředek mastného charakteru bez obsahu si-
likonu, který se vyznačuje velmi dobrou snášenlivostí s plasty. Speciální aditiva, 
syntetický olej a konzistenci zvyšující propylenkarbonát zaručují tuku široký tep-
lotní rozsah pro použití a dlouhodobou chemickou stálost, tzn., že nedochází k roz-
kladu a ani k tuhnutí mazacího tuku. Na elektrických kontaktech, a dokonce i na 
pohyblivých elektronických součástkách, vytváří ochrannou bariéru proti vlivům 
prostředí, jako je prach, nečistoty a vlhkost. 

VLASTNOSTI - dobré mazání při nízkém zatížení 
 - pro základní a celoživotní mazání 
 - vysoká odolnost proti stárnutí 
 - stabilní vůči oxidaci 

- široký teplotní rozsah 
- nepryskyřiční a nelepí 
- snášenlivý s plasty 
- dobrá ochrana proti korozi 
- nízký koeficient tření 
- dobrá odolnost proti vodě 
- neobsahuje silikon 

TECHNICKÁ DATA Barva / vzhled : béžová 
Báze : syntetický olej 

 Zahušťovadlo : anorganické zpevňovadlo 
 Hustota při +20 °C : 0,9 g/cm3 DIN 51757 
 Hydraulický tlak při -35 °C : 450 hPa  DIN 51805 
 Bod skápnutí  : není   DIN ISO 2176 
 Klasifikační stupeň NLGI : 1   DIN 51804 
 Teplotní rozpětí pro použití : -40 – +150 °C 
 Vylučování oleje : < 10 % hmot.  DIN 51817 
 Odolnost proti vodě : 0 – 1    DIN 51807 
 Koroze na mědi : 0   DIN 51811 

Specifický elektrický odpor při +20 °C : 2,4 .107 Ohm.cm 
 Forma  : pevná 
 Zápach  : charakteristický 

OBLAST POUŽITÍ  Pro mazání a údržbu mechanických a elektrických součástek spínačů. Další 
vhodné použití tuku je pro mazání a údržbu součástek jemné mechaniky. Kompa-
tibilní se stříbrnými a pozlacenými kontakty a také s plastem typu ABS. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Před aplikací tuku musí být kontaktní plochy zbavené všech nečistot a usazenin, 
jako jsou např. zbytky mazacích látek. Nesmí být rovněž vlhké. Kontaktní tuk se 
nanese v tenké a rovnoměrné vrstvě. 

 Poznámka: Zkontrolovat kompatibilitu tuku s plasty, které jsou náchylné na pras-
kání vlivem vnitřního pnutí. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 g plastová dóza Obj. č. 3151 D-GB-E-F-NL 
 25 kg plastové vědro Obj. č. 3150 D-GB 
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