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COPPER GREASE
Mazadlo vysoce odolné tlaku a teplotám do +1700 °C.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Copper Grease PCG Tlaková nádoba 200 ml 1 34470

Copper Grease 500 PCG500 Dóza 500 g 1 35005

Vlastnosti: Výhody:
• Teplotní odolnost do +1.700 °C
• Je odolné vodě, chemickým výparům, 

solím, povětrnostním vlivům.
• Má vysokou tlakovou odolnost
• Obsahuje kovové částice s výbornými 

mazacími vlastnostmi

• Umožňuje snadnou montáž a demontáž, 
brání korozi, zadření a otěru

• Izoluje a těsní - zabraňuje vzniku 
galvanického článku a následné korozi

• nestéká, má úsporné použití

Aplikace:

COPPER GREASE je velmi odolné mazadlo odolávající vysokým teplotám a tlaku. Používá se na 
obtížně demontovatelné šroubové spoje, narážené spoje, řemenice, čepy, klouby, kontakty akumulá-
torů, na mazání velmi zatěžovaných pomaloběžných ložisek apod. Rovněž se používá všude tam, kde 
je třeba dlouhodobě zabránit otěru, korozi a zadření.
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Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Návod na použití:

Aplikujte potřebné množství CERAMIC PASTE pomocí štětce přímo na mazané/ošetřované plochy.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Rozsah teplot +1.700 °C
Barva Měď
NLGI třída č. 1 - měkká
Součinitel tření (při 20 °C) 0,1

Skladování:

Na suchém místě.


