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COPPER GREASE
Mazadlo vysoko odolné tlaku a teplotám do +1 700 °C.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

Copper Grease PCG Tlaková nádoba 200 ml 1 34470

Copper Grease 500 PCG500 Dóza 500 g 1 35005

Vlastnosti: Výhody:
• Teplotná odolnosť do +1 700 °C
• Je odolné vode, chemickým výparom, 

soliam, poveternostným vplyvom.
• Má vysokú tlakovú odolnosť
• Obsahuje kovové častice s výbornými 

mazacími vlastnosťami

• Umožňuje ľahkú montáž a demontáž, 
bráni korózii, zadretiu a oteru

• Izoluje a tesní - zabraňuje vzniku 
galvanického článku a následnej korózii

• Nesteká, má úsporné použitie

Aplikácia:

COPPER GREASE je veľmi odolné mazadlo odolávajúce vysokým teplotám a tlaku. Používa sa na 
obtiažne demontovateľné šraubové spoje, narážané spoje, remenice, čapy, kĺby, kontakty akumulá-
torov, na mazanie veľmi zaťažovaných pomalobežných ložísk apod. Rovnako sa používa všade tam, 
kde je treba dlhodobo zabrániť oteru, korózii a zadretiu.
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Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Návod na použitie:

Aplikujte potrebné množstvo COPPER GREASE pomocou štetca priamo na mazané/ošetrované plo-
chy.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Rozsah teplôt -20 °C až +1 700 °C
Farba Meď
NLGI trieda č. 1 -  mäkká
Súčiniteľ trenia (pri 20 °C) 0,1

Skladovanie:

Na suchom mieste.


