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Mazivá – Mazacie tuky

Verzia: ---

Copper Compound
Vysoko výkonný montážny produkt na mazanie a proti zadreniu, ktorý môže byť použitý v širokom
rozmedzí teplôt od -30°C do + 1200ºC.

Výrobok môže byť použitý na závity a ďalšie dosedacie plochy, aby sa zabránilo napadnutiu hrdzou
a koróziou alebo pred vysokými teplotami. Môže byť použitý až 12 mesiacov pred uvedením zariadenia do
prevádzky.

Schválenie/Výkonové stupne
Copper Compound
Vhodný pre všetky závitové spoje a ostatné
dotykové plochy

Vlastnosti a výhody

Vynikajúci výkon
Copper Compound zaisťuje vynikajúce mazanie a
ochranu, a to aj pri vysokom tlaku a vysokej teplote
okolia a tiež pri pomalých a prerušovaných posunoch
strojného zariadenia.

Dokonalá ochrana
Produkt chráni proti hrdzaveniu a korózii. Zabraňuje
zadieraniu súčiastok.

Aplikácia

Vhodný pre mnoho aplikácií, ako sú:
závity, matice, pri montáži potrubia, zapalovacej
sviečky, matice kolies, brzdové doštičky, kontakty
batérie, pobrežné zariadenie, otočné stoly, mostné
ložiská, atd.

Vhodné pre rôzne zariadenie, ako je:
automobilové vybavenie, závesy, klzné plochy,
reťaze a káble atd.

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Priemyselné
aplikácie v továrňach a dielňach. Oceľové laná a
káble strojov a vlekov.

Multifunkčné univerzálne použitie
Copper Compound je vhodný ako prostriedok proti
zadreniu a mazivo pre všetky závity a ostatné styčné
plochy.

Ťažké pracovné podmienky
Copper Compound zvládne teploty od -30°C do
+1200ºC.
Vysoké tlaky a vysoké teploty nie sú pre tento
produkt problémom.
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Zdravie a bezpečnosť
Nie je pravdepodobné, že by tento výrobok
predstavoval významné nebezpečenstvo pre zdravie
alebo bezpečnosť, ak je správne používaný vo vhodnej
aplikácii. Karta bezpečnostných údajov (MSDS) je k
dispozícii na vyžiadanie v miestne príslušnej kancelárii
predajcu alebo informatívne na internete
http: //msds.ashland.com

Chráňte životné prostredie
Odovzdajte použitý prípravok do autorizovaného
zberného miesta. Nevylievajte do kanalizácie, pôdy
alebo vody.

Typické vlastnosti
Uvedené typické vlastnosti sú uvedené podľa súčasnej
produkcie. Hoci je výroba v súlade so špecifikáciami
Valvoline ™, môžu sa v budúcnosti objaviť odchýlky od
týchto charakteristík.

Copper Compound
Vzhľad Hustý mazací tuk
Textúra Jemná
Farba Žlto- medená
Aplikačná teplota oC -30 až +1200
Doba použiteľnosti 2 roky
Skladovanie Chladno a sucho

Tieto informácie sa vzťahujú len na produkty
vyrobené v nasledujúcej lokalite (lokalitách):
Európa

Ľudia, ktorí vedia, používajú Valvoline™
Valvoline je popredným predajcom, distribútorom a
výrobcom kvalitných značkových automobilových a
priemyselných výrobkov a poskytuje služby vo viac
ako 100 krajinách po celom svete. Produkty
zahŕňajú automobilové mazivá vrátane oleja
MaxLife ™ - prvého motorového oleja špeciálne
vyvinutého pre vozidlá s vyšším počtom
najazdených kilometrov, prevodové kvapaliny,
prevodové oleje, hydraulické mazivá, automobilovú
chémiu, špeciálne výrobky, mazacie tuky a produkty
pre chladiace systémy.

Viac informácií o produktoch, programoch a
službách Valvoline nájdete na:
www.valvolineeurope.com
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