
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Unikátní vysokoteplotní mazadlo na keramické bázi 
určené pro mazání míst vystavených působení velmi 

vysokých teplot, tlaku nebo korozi. 

 Velmi vysoký teplotní rozsah -40°C až +1200°C 

 Neobsahuje kovové částice – nevodivé 

 Určeno pro brzdové systémy ABS, ASR a ESP – je šedé barvy 

 Montážní nebo demontážní mazivo 

 Lze použít i na místech, kde je požadována elektrická izolace součástí 
 Zabraňuje oxidaci a zadření ložisek, spojů a korozi i v extrémních podmínkách 

Mazání vysoce tlakové a tepelně namáhaných dílů, např. šroubových, narážených, lisovaných a dalších spojů, silně 

zatěžovaných ložisek, třecích ploch, kloubů, čepů, výfukových šroubových spojů apod. Ideální pro ochranu 

brzdových systémů – zadní povrch brzdových destiček, pohyblivé součásti brzdových systémů, ABS senzorů, 
systémů ASR a ESP. Je velmi vhodný pro použití tam, kde se obvykle používají měděná mazadla, tj. tam, kde je 

značné množství tepla a/nebo vody. Používá se také jako prevence proti zadření nebo korozi či jako uvolňovač 

šroubů / matice při montáži a demontáži v oblastech s velmi vysokými teplotami, jako jsou výfukové systémy.  

Snižuje účinek žíravých kyselin a chemikálií, a je odolný proti sladké i slané vodě. 

 

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo 

Ceramic 1200 C1200 400 ml sprej 85235 

Ceramic 1200 C1200BLK 200 g dóza 84298 

Ceramic 1200 C1200PP 200 ml aut. kartuše 84335 

1. Před použitím produkt dobře protřepejte 

2. Aplikujte produkt v rovnoměrné vrstvě  přímo na ošetřovaná místa. 
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INSTRUKCE 

CERAMIC 1200 



Číslo výrobku:          85235, 84298, 84335   

Název:                       Ceramic 1200   

Životnost:                30 měsíců   

Balení:     400 ml – sprej  

Konzistence:          středně/vysoce viskózní šedé mazadlo 

Hustota při 20°C: 0,683 g/ml 

Voděodolnost:  vynikající 

Teplotní odolnost: - 40°C až + 1200°C 

Lubrikační vlastnosti: 2600 N (DIN 51350) (4-ball weld) 

Třída NLGI:  1-2 (DIN 51818) 

Bod skápnutí:  > 250 °C (DIN/ISO 2176) 

Kuželová penetrace (0,1 mm): 300-320 (DIN/ISO 2137) 

Antikorozní ochrana: 0-0 (DIN 51802) 

Koroze na mědi: 1:100 (DIN 51811)  

VOC:  487 g/l 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

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. 

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. 

CERAMIC 1200 

N-tek, s.r.o.,  

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 
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Certifikát č. 06.176.812 

ISO 9001:2009  

Tel./fax: +420 519 411 872  

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 


