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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 30.01.2023 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 36/01/19/2023 (P003338). 

PRO-LINE KERAMICKÁ PASTA VE SPREJI 
Pro-Line Keramikspray 

POPIS Tato keramická pasta je vhodná pro mazání, uvolňování a ochranu proti korozi při 
extrémně vysokých teplotách a tlacích. Pokrývá cca 90 % všech běžných aplikací 
mazacích past ve spreji. Zabraňuje poškození při zabíhání, trhavým kluzným po-
hybům (Stick Slip efekt), opotřebení a rovněž zadírání a studenému svařování. 
Obzvláště se hodí pro velmi nízké posuvné rychlosti a/nebo kmitavé pohyby. Dis-
ponuje nejen vynikající odolností proti teplé a studené vodě, ale i také velmi dobrou 
odolností vůči kyselinám a louhům. Uvolňovací účinek do +1400 °C. Neobsahuje 
žádné kovy. 

VLASTNOSTI - zabraňuje pískání brzd 
 - snáší velmi vysoké tlaky 
 - zabraňuje zadírání a svařování stykových ploch za studena 
 - zabraňuje trhavým pohybům (Stick Slip) 
 - neutrální vůči všem obvyklým těsnicím materiálům 

- dobrá odolnost vůči vodě  
- není toxická 
- částečně rezistentní vůči organickým kyselinám a louhům 
-  bez obsahu silikonu 

TECHNICKÁ DATA Barva / vzhled : šedá 
Báze : minerální oleje, pevné mazací látky  
Zpevňovadlo : bentonit 
Zápach / vůně : charakteristický 
Teplotní rozpětí pro použití : -20 – +1400  °C (pro uvolňování) 
Klasifikační stupeň NLGI : 2   ISO 2176 
Hnací plyn   : propan, butan 
Zápach   : charakteristický 

OBLAST POUŽITÍ  Používá se k mazání vysoce zatěžovaných kluzných povrchů všech druhů, jako 
jsou šroubové, zástrčné a bajonetové spoje z oceli a neželezných kovů. Pro uvol-
ňování tepelně namáhaných dílů, např. u spalovacích motorů, turbín a automobi-
lových brzdových systémů. Ochrana proti korozi na šroubech, čepech, kolíkách, 
přírubách, vřetenech a lícovaných spojích. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Ošetřované plochy musí být čisté, zbavené usazenin, špíny a vlhkosti. Před pou-
žitím dózu dobře protřepat. Podle potřeby nastříkat požadovanou tloušťku vrstvy. 
Díky vyklápěcímu stříkacímu nástavci je možno aplikovat prostředek s dokonalou 
přesností. Pokud je stříkací nástavec sklopený, je možná plošná aplikace pro-
středku. Lze stříkat i s dózou otočenou dnem vzhůru. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 ml  aerosolová dóza Obj. č. 7385 D-GB-I-E-P 
 400 ml aerosolová dóza Obj. č. 9907 GB-DK-FIN-N-S 
 400 ml aerosolová dóza Obj. č. 20673 D-NL-F-GR-RUS 
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