
Smar ceramiczny 500 ml

Smar ceramiczny firmy Motip to smar pozbawiony metalu. Preparat posiada właściwości smarne.

Smar ceramiczny stosuje się głównie w celu zabezpieczenia elementu przed korozją elektrolityczną.

Oprócz właściwości smarnych smar ceramiczny posiada również właściwości uszczelniające.

Elementami wymagającymi zabezpieczenia smarem ceramicznym są śruby, części silników oraz

wszelkiego rodzaju połączenia narażone na duże obciążenia i wysoką temperaturę. Stosując smar

ceramiczny MOTIP chronimy elementy wykonane ze stali nierdzewnej przed zapieczeniem oraz

zużyciem. Smar ceramiczny może być stosowany w każdej pozycji.

Zastosowanie:

Produkt zalecany do zabezpieczenia przed zatarciem, ścieraniem, korozją elementów podawanych

dużym obciążeniom w wysokich temperaturach nawet do 1200℃. Szczególnie polecany przy systemie

hamulcowym ABS, układach ASR, ESP,  sondach lambda, połączeniach gwintowanych, połączeniach

kołnierzowych.
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Zalety:

Nie zawiera metalu

Nie posiada właściwości przewodzących

Duża stabilność termiczna

Odporność na środki chemiczne

Odporność na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych, zanieczyszczeń oraz soli i wody

Chroni elementy przed zużyciem

Nie skleja powierzchni

Ułatwia demontaż elementów

Dodatkowa dysza ułatwiająca aplikację preparatu w miejscach trudno dostępnych

Sposób użycia:

Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami na opakowaniu. Przed użyciem smar ceramiczny

należy wstrząsnąć. Przed naniesieniem smaru ceramicznego należy bezwzględnie oczyścić element z

zabrudzeń. Preparat należy nanosić w sposób równomierny i w bezpiecznej odległości (ok. 20 cm).

Firma Motip jest znanym producentem skutecznej chemii do zastosowań przemysłowych i

warsztatowych. Oferta firmy MOTIP obejmuje farby, lakiery, kosmetyki samochodowe, środki do

ochrony, smarowania, konserwacji, czyszczenia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem dotyczącym zastosowania smaru ceramicznego.

Dane techniczne:

Pojemność: 500 ml

Długość dyszy: 10 cm

Karton zawiera 12 sztuk

Preparat w formie sprayu
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