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X-1200 
Katalogové č. X1200A, X1200 

 

Popis produktu 
X-1200 - montážní mazadlo s ochranou proti zadírání a korozi s velkým 
teplotním rozsahem. 
 
Oblast  použití 
X-1200 byl navržen, aby obstál i v těch nejnáročnějších podmínkách. Sestavené 
díly mohou být pomocí vhodných nástrojů rozebrány dokonce i po letech. 

Aplika ční vlastnosti 
• Chrání před galvanizací a korozí. 
• Vynikající rozsah teplot (-180°C do 1 200°C). 
• Odolný vysokému tlaku (2 300 Kg/cm2). 
• Odolává vodě, soli, chemickým výparům, rozpouštědlům atd.  
• Usnadňuje montáž a demontáž. 
• Velmi hospodárný (1 Kg pokryje 45 m2). 
• Neobsahuje nikl. 

 
Návod k použití  

• Očistěte a odmastěte povrchy. 
• Rovnoměrně naneste X-1200 na povrch. 
• Spojte díly. 

 

Fyzikální a chemické vlastnosti              X-1200  Aerosol                               X-1200 Tuba 
Forma Aerosl Pasta 
Barva Hliníková Šedá 
Zápach Xylonový Znatelný 
Bod vzplanutí Není znám Asi 160°C ISO 2592 
Hustota  1,2 g/cm3 při 20°C DIN 51757 
Rozpustnost ve vodě  Nerozpustný 

Balení 
Aerosol: ............................ 400 ml 
Tuba:……………………….450 g 

Skladování 
Skladujte mezi 5 a 25°C na suchém a dobře větraném místě mimo dosah zdrojů tepla, vznícení a přímého 
slunečního záření. Zákaz kouření. Skladujte odděleně od oxidačních činidel a silně alkalických a silně kyselých 
látek 
 
Obecné informace 
Pro bezpečnou manipulaci s tímto produktem se podívejte do Bezpečnostního listu.  
 
Rozsah dat  
Údaje obsažené v tomto listu mohou být uvedeny jako typické hodnoty a/nebo rozsahy. Hodnoty jsou založeny na 
skutečných testových datech a jsou ověřovány v pravidelných intervalech. 

Právní doložka 
DŮLEŽITÉ: Výroky, technické informace a doporučení uvedená v tomto dokumentu jsou považovány za správné k datu vydání tohoto technického listu. Vzhledem k tomu, 
že podmínky a způsoby použití výrobku a údajů uvedených v tomto dokumentu jsou mimo naši kontrolu, † Tough Technology Products Limited † se výslovně zříká 
veškeré odpovědnosti za jakékoliv následky dosažené nebo vyplývající z použití výrobku nebo spoléhání se na tyto informace; ŽÁDNÉ ZÁRUKY VHODNOSTI PRO 
KONKRÉTNÍ ZÁMĚR, ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVENÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, NA ZBOŽÍ ZDE POPSANÉ NEBO ZDE POSKYTNUTÉ 
INFORMACE. Informace zde uvedené se týkají pouze tohoto konkrétně uvedeného výrobku a nemusí platit, pokud je výrobek používán v kombinaci s jinými materiály, 
nebo v jiném procesu. Uživatel by měl důkladně otestovat aplikaci před uvedením na trh. Nic obsažené v tomto dokumentu nepředstavuje licencí k provozování praxe v 
rámci patentu, a to by nemělo být vykládáno jako podnět k porušení jakéhokoliv patentu a uživateli se doporučuje podniknout vhodné kroky, aby se ujistil, že žádné 
navrhované použití výrobku nebude mít za následek porušení patentových práv. 
Před manipulací s tímto materiálem, si přečtěte a porozumějte BL (Bezpečnostnímu listu) kvůli dalším informacím o osobních ochranných prostředcích a informacím o 
bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí. 


