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Extrém hőmérsékletre fejlesztett nem vezetőképes kenőanyag  
kerámia adalékanyagokkal.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Ceramic Paste CPW Túl tartály 200 ml 1 05.0005

Tulajdonságok: Előnyök:
• Nehézfém mentes kerámia adalékokat 

tartalmaz 
• Hőtartomány -40 °C és +1.400 °C között
• Nyomástartó edény ecsettel

• Ellenáll a magas hőmérsékletnek, 
nyomásnak, és korróziónak 

• Használható széles hőmérséklet 
tartományban

• Egyszerű és „tiszta” alkalmazás nagy 
területeken is 

Alkalmazás:

CERAMIC PASTE egy sokoldalú szürke szerelőpaszta nehézfémek nélkül, kerámia adalékokkal dú-
sítva. Kifejezetten nehéz munkakörülmények között működő géprészek és szerelvények kenésére 
tervezték - magas hőmérséklet, magas nyomás és maró hatás. A termék kifejezetten ABS, EPS, ASR, 
lambda szondák, a kipufogó csöveken használt csavarok, az oxigénérzékelőn található csavarköté-
sek stb. kenésére szolgál.

Ceramic Paste
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Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a fe-
lelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, 
a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereske-
dőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft.,  Levelezési cím: 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center) 
Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

1. A kezelendő felület legyen tiszta, zsírmentes és száraz.

2. Ecset segítségével vigye fel a szükséges mennyiségű CERAMIC PASTE-ot közvetlenül a kenen-
dő / kezelendő felületre. 

3. Végezze el a szerelést.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Konzisztencia paszta
Szín szürke 
Szag enyhe, jellegzetes
Sűrűség 1,26 g/cm³
Hőállóság -40 °C és +1.400 °C között


