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PASTA NA NÁBOJE KOL VE SPREJI SE ŠTĚTCEM 
Radnabenpaste (Pinseldose) 

POPIS Separační syntetická pasta bez obsahu kovů byla v první řadě vyvinutá pro zabrá-
nění přireznutí ráfků nebo jejich zadření na nábojích kol motorových vozidel. Při 
náležitém použití pasty je díky výborné přilnavosti zabráněno jejímu odstřeďování 
i při vysokých otáčkách kol. 

VLASTNOSTI - vynikající přilnavost 
 - výborná teplotní odolnost 

- stabilní vůči silniční soli a stříkající vodě 
- výtečná ochrana proti korozi 
- snadná aplikace 
- zabraňuje skřípání 
- optimální separační účinek 

TECHNICKÁ DATA Forma : pastovitá, tekutá 
Báze : syntetické a keramické účinné látky 

 Barva / vzhled : modrá 
Teplotní rozpětí pro použití 

  - jako mazací pasta : -40 °C až +200 °C, krátkodobě až +250 °C 
  - jako separační pasta : -40 °C až +1200 °C 
 Bod vzplanutí : > +210 °C 
 Zápach : slabý 
 Minimální trvanlivost v originálním 
 uzavřeném obalu : 24 měsíců 

OBLAST POUŽITÍ  Separační pasta pro centrovací kroužky na hliníkové ráfky, na stykové plochy mezi 
ráfky na náboji kol, pro zásuvné spoje a rovněž je vhodná pro opravy a údržbu na 
brzdových systémech. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Ze všech styčných ploch je nejdříve potřeba odstranit velké nečistoty, zoxidované 
vrstvy a případně i rez drátěným kartáčem nebo pomocí brusného papíru. Poté 
součástky očistit vhodným čističem, např. Rychločističem PRO (obj. č. 20849) 
firmy Liqui Moly. Po odpaření rozpouštědla natřít ošetřovaná místa tenkou vrstvou 
pasty na náboje kol. 

POZNÁMKA Nenanášet tuto pastu přímo na třecí plochy obložení nebo na brzdové kotouče! 

DOSTUPNÁ BALENÍ 200 ml aerosolová dóza Obj. č. 4058 D-GB-I-E-P 
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