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UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou 
udávány s maximální pečlivostí. Přesto je 
vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom 
vyzkoušeli vhodnost použití každého 
jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma 
neručí za úplnost a přesnost těchto informací 
a odmítá záruku za vaše konkrétní použití 
výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se 
týká pouze standardních prodejních 
podmínek tohoto výrobku. V žádném případě 
nenese odpovědnost za náhodné škody, ani 
za škody v důsledku nesprávného použití 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

TECHNICKÁ DATA

Objednací číslo                          Název                                 Balení                  Zařazení

KKS                              PRO KERAMIK SPRAY                   400ml                  MAZADLA

POUŽITÍ

ZAŘAZENÍ

PRO KERAMIK SPRAY poskytuje nejlepší mazací účinek v 
nejobtížnějších podmínkách a snižuje opotřebení dílů pracujících 
při velmi vysokém zatížení (vysoké tření) a při vysokých teplotách 
(max. 1400 °C). PRO KERAMIK SPRAY vytváří na povrchu 
kovů, zejména na nerezové oceli, ochrannou antikorozní vrstvu s 
dobrou chemickou a teplotní odolností. Nepoškozuje gumu a 
plasty, nevede elektřinu.

Forma - aerosol
Složení - směs syntetických a minerálních olejů s příměsí keramiky
Barva - bílá
Hustota (20 °C) podle DIN 51757 – 1,35 g/cm³
Mez výbušnosti – méně než 1,0 % objemu
Teplota samovznícení základního oleje – 260 °C 
Tepelná odolnost – od -40 °C do +1400 °C
Chemická odolnost – teplá a studená voda, vodní pára, solné roztoky, louhy

OSOBNÍ AUTOMOBILY A MOTOCYKLY: svorky baterií a spoje, 
pružinové sloupky, šroubové spoje a těsnění výfuků, rotující prvky, 
šroubové spoje v rámu a karoserii, brzdové komponenty (díky vysoké 
kvalitě je výrobek vhodný také k mazání a ochraně brzdových systémů 
ABS), šrouby a matice kol, ozubená kola a řetězy v převodech, 
hydraulické a pneumatické spoje, součásti pro zavěšení motoru, 
koncovky vstřikovačů, matice hlav motorových válců, mechanismy 
stěračů, zapalovací a žhavicí svíčky, těsná pera, termostatické ventily, 
kryty motorů a přívodů vzduchu. NÁKLADNÍ AUTOMOBILY, 
TRAKTORY atd.: gumové polštáře, brzdové obložení, válcové spoje 
pneumatických systémů, kotoučové brzdové systémy, klínové hřídele, 
upevňovací čepy, těsnění hlav, ložiska, spojky, upevňovací klíny atd. 
DIESELOVÉ MOTORY: kovové těsnění, matice hlav válců motoru, 
klouby, vstřikovače, spojky v hydraulických systémech, ocelové šrouby a 
ovládací tyče, výfukové potrubí. ZEMĚDĚLSTVÍ: zavlažovací zařízení, 
dopravníky, větrné mlýny, články řetězů, čističky, spojky (např. přívěsů). 
MOŘSKÉ PROSTŘEDÍ: montážní hroty, těsnění (např. vodní čerpadla), 
vřetena, ložiska (lože), nákladové prostory, jeřáby a výtahy, plachty, 
kovové prvky pro plachty a kotvy, úpony, bóje, generátory, výtahy pro 
kotvy, rotační čerpadla. STAVEBNICTVÍ: pneumatická kladiva, válečky, 
převody betonových směšovačů, brzdová lanka, čerpadla a kompresory, 
upevňovací hroty brzd, podpěry, lešení, výtahy atd.
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OCHRANNÉ MAZIVO PROTI ZADŘENÍ 
S PŘÍMĚSÍ KERAMIKY PRO POUŽITÍ 

V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

pro

Odolává extrémním teplotám od -40 °C do + 1400 °C

Chrání proti galvanické korozi a vlivům prostředí
Usnadňuje montáž a demontáž

Odolný vůči soli, vodě, vodní páře, chemickým výparům, 
solným roztokům, rozpouštědlům i vysokému tlaku


