
PURE COPPER GREASE

VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Měděné mazadlo vyvinuté pro dlouhotrvající 
mazání povrchů kov na kov s vysokou odolností 
proti extrémním teplotám a tlakům.

� Je odolné teplotám -30°C až +1100°C.

� Používá se na obtížně demontovatelné
šroubové a narážené spoje, řemenice, 
čepy, klouby, kontakty akumulátoru,
mazání velmi zatěžovaných 
pomaloběžných ložisek apod.

� Je vysoce odolné vodě, chemickým
výparům,solím, povětrnostním vlivům.

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Pure Copper Grease PCGC 12 x 400 ml  kartuše 34469

� Dlouhodobě chrání proti korozi, zadření 
a otěru.

� Trvalé mazání na destičky, skluznice i třmeny
brzd. 

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

Návod k použití:

1. Očistěte povrch, který chcete čistit.

2. Naneste na požadovanou plochu.

Pure Copper Grease je víceúčelové měděné 
mazadlo, které zanechává po aplikaci hustý 
ochranný film. 

Odolný teplotám -30°C až + 1100°C. 

Používá se na obtížně demontovatelné 
šroubové spoje, narážené spoje, řemenice, 
čepy, klouby, kontakty akumulátoru, na 
mazání velmi zatěžovaných pomaloběžných 
ložisek apod. 

Rovněž se používá všude tam, kde je třeba 
dlouhodobě zabránit otěru, korozi a zadření. 

Ulehčuje stahování kuličkových ložisek a demontáž 
šroubů a matic.



Číslo výrobku: 34469

Název: Pure Cooper Grease

Životnost: 36 měsíců

Rizikové info:          není rizikový

Balení: 400 ml – kartuše

MSDS: ano

Hustota při 20°C: 10,0 g/cm3

Vůně: po petroleji

Rozpustnost ve vodě: nerozpustná

Provozní teplota (jako mazivo): do 150°C (konstantn ě),  230°C (krátkodob ě)

Provozní teplota (proti zadření): > 800°C

Penetrace: 280 – 320

Vymývání vodou: 38°C

VOC: 0 g/l

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

PURE COPPER GREASE

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.

První pomoc:
Obecná upozornění: Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem.

Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu,při obtížích vyhledat lékaře.

Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.

Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut vyplachovat pod tekoucí vodou. Zavést lékařské ošetření.

Při požití: Vyplachovat ústa a bohatě zapíjet vodou. Zavést lékařské ošetření.

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Podle směrnic ES / nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.
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Internet: www.ntek.cz


