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KemKote® CU-1200
Kobberpasta

Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
E-mail: info@itw-spraytec.dk
www.itw-spraytec.dk

Beskrivelse: KemKote CU-1200 Kobberpasta er kobberbaseret, og forstærket med grafit og molybdendisulfid for yderligere at
forbedre ydeevnen. Produktet er især velegnet til applikationer, hvor konventionelle kobberbaserede anti-seize produkter ikke kan
klare opgaven.
Særdeles velegnet ved høje temperaturer og fungerer professionelt i hele området fra -50°C til +1100°C. CU-1200 er særligt
velegnet til ekstreme våde forhold, selv når det påførte emne er nedsænket i havvand.
Kan anvendes til mange formål indenfor stort set alle industrier, hvor der stilles store krav til effektiv professionel smøring med
montagepastaer, der ikke løber eller smelter.
Pastaen forebygger sammenbrændinger og beskytter ved specielt høje temperaturer og ekstreme tryk. CU-1200 giver dermed
længere holdbarhed og nedsætter slitagen på de hårdest belastede dele. Reparationsarbejde lettes betydeligt, da produktet er
forebyggende mod sammenbrændinger og samtidigt har gode smøreegenskaber.

Egenskaber:
• Smører, beskytter og letter demontering
• Til forebyggelse og beskyttelse af gevind på bolte,
møtrikker, støtter, fittings og bøsninger
• Til flanger, hængsels tapper, omdrejningspunkter m.m.
• Er effektiv i selv de mest aggressive miljøer og er fuldstændig uopløselig i vand

Anvendelse: Påføres nemt med pensel, fedtpresser el. automatisk smøreudstyr. Før påføring rengøres delene grundigt, og for at
opnå optimal virkning bør pastaen påføres både han- og hundelene.
Tekniske data:
Udseende:
Konsistensklasse:
Faststoffer:
Indhold af faststoffer:
Base type:
Fortykket med:
Vægtfylde:
Flammepunkt:
Varmebestandighed:
Friktionskoefficient:
Dækningsevne:
Temperaturområde:

Kobberfarvet blød pasta.
1/2 NLGI
Kobber, grafit og MoS2
ca. 37%
Mineralsk olie
Organisk modificeret ler
1,3 g/cm3.
>200°C
1100°C
0,15
Ca. 10 m²/kg ved 0,1 mm film tykkelse.
-50°C til +1100°C

Varenummer/forpakning:

80320 500 gr.

Information: Yderligere teknisk information og SDS kan hentes på www.itw-spraytec.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne
og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.
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