
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Vysokoteplotní mazadlo na bázi mědi pro široké spektrum 
průmyslových aplikací.

➢ Vysoká teplotní odolnost až 1000°C s dobrou   

přilnavostí – nenatavuje se ani nespotřebovává
➢ Používá se při montážích i demontážích –

usnadňuje  aplikaci a šetří čas
➢ Používá se na obtížně demontovatelné šroubové

a narážené spoje, řemenice, čepy, klouby, 
kontakty akumulátoru, mazání velmi 
zatěžovaných pomaloběžných ložisek apod.

➢ Trvalé mazání na destičky, skluznice i třmeny brzd.

➢ Dlouhodobě chrání proti korozi, zadření a otěru.

➢ Ulehčuje stahování kuličkových ložisek, a demontáž 
šroubů a matic. Určené na komponenty vystavené 
vysokým teplotám a tlakům.

➢ Zanechává silnou, rovnoměrnou ochrannou vrstvu, 
která nepoškozuje gumové díly, nelze  ji smýt 
vodou a nelze ji vypálit.

1. Očistěte povrch, který chcete promazat.
2. Naneste Brake Plate Copper Lubricant na požadovanou plochu stlačením ovládací páky dávkovače.
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Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Brake Plate Copper

Lubricant

BPP 200 ml Automat. kartuše 
s dávkovačem a 

štětečkem

86559

Brake Plate Copper Lubricant působí jako těsnící lubrikant a zabraňuje pronikání vody a agresivních roztoků. Je 
určen jako ochranný mazací prostředek proti vysokým teplotám a extrémnímu tlaku, který zanechává ochranný 
film. Těsní a chrání kovové součásti v nejnáročnějších podmínkách - vystavení teplu, tlaku, páře a vodě.

Běžné použití jako mazivo při teplotách  až do 150 ° C je možné. Nad 200 ° C se odpařuje nosný olej a zanechává 
suchý mazný film, který je účinný až do 1000 ° C a  zabraňuje zadření styčných ploch.

V rámci preventivní údržby zajišťuje kompletní ochranu dílů se závitovými spoji a na všech kovových površích 
vystavených nepříznivým podmínkám nebo vysokým teplotám.

Aplikace zahrnují příruby a armatury pro vedení horké páry, turbíny a kotle, mazání různých systémů a zařízení, 
např. sbíječky/vrtačky na beton a kamení, brzdové kotouče, třmeny, brzdové destičky, regulátory průtoku, 
prodlužovací tyče, řetězy, potrubí, matice / šrouby, klíče / vodící drážky a  systémy odvodu spalin.

INSTRUKCE



Číslo výrobku: 86559

Název: Brake Plate Coppe rLubricant

Životnost: 24 měsíců
Základní složení:                                 minerální olej, lithiové zahušťovadlo, prášek mědi
Balení: 200 ml – sprej s aplikátorem
Zápach:                                                 charakteristická/minerální olej
Rozpustnost ve vodě: nerozpustná
Teplotní odolnost: - 20°C až + 1000°C
Provozní teplota :  až do150°C  (stabilně)
(jako mazadlo) 

Provozní teplota : až do 1000 °C, nosný olej se odpaří a zanechá tak suchý mazný film (přechodně)
(proti zadření)
Hustota:                                              1,00 g/ml
Aplikační teplota:                                     10 -35°C 

Bod tání:                                                     188°C (IP396)

Bod vzplanutí:                                           >150°C
Teplota odpaření:                                    350°C

TECHNICKÉ PARAMETRY

Konzistence, barva:                          jemná pasta, zabarvení mědí
VOC: 40 g/l  ( 8 g/balení – rozpouštědlo zůstává v obalu
Číslo cel. sazebníku:                         34031980
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N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel.: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.


