
 
 

PROFESSIONAL LUBRICANT SYSTEM TECHNICAL INFO 
 

CERAMIC LUBE  
 

 

Uvedené údaje majú len informatívny charakter a je možné ich používať  iba ako vodítko. Pri posudzovaní vhodnosti použitia výrobku je nutné, aby  sa zákazníci riadili vlastnými skúsenosťami a 
testami. Firma Veidec preto nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody a straty spôsobené nesprávnym použitím výrobku. 

 

Popis 
CERAMIC LUBE je mazadlo na báze keramických častíc s odolnosťou proti vysokým 
teplotám  a tlakom. 
 
Oblasť použitia 
CERAMIC LUBE sa používa na mazanie a ochranu závitových spojov vystavených 
vysokým teplotám, tlakom, kyselinám, zásadám, slanej vode, napr.: skrutkové spoje 
výfukových systémov, katalyzátory, sviečky, sondy, skrutky kolies, osy, prevodovky a 
motory. V priemysle na parné ventily, šupátka, zámky, čapy, vretená, príruby, ventily 
atď. Uľahčuje montáž a demontáž. Zvlášť vyhovuje mazacím požiadavkám pri 
opravách a údržbe brzdových systémov. Vhodný na nerezové a hliníkové spoje. 
Výrobok je schválený NSF registráciou s klasifikáciou H2 a možno ho použiť v 
potravinárskych prevádzkach v miestach bez kontaktu s potravinami. 
 
Výhody 

• Vysoká teplotná odolnosť 
• Neobsahuje toxické ani koróziu spôsobujúce prímesi 
• Nenapadá o-krúžky a gumové diely 
• Chráni proti galvanizácii a korózii 
• Neobsahuje žiadne kovy 

 
Návod na použitie 

• Povrch očistite odmasťovačom POWER CLEAN. 
• Sprej pred použitím pretrepte. 
• Aplikujte CERAMIC LUBE a nechajte pôsobiť. 

 
Fyzikálne vlastnosti  

Skupenstvo pri 20 °C Aerosól 

Typ chemikálie Keramické častice, syntetický olej 

Vzhľad Modrý 

Pracovná teplota -40 až +1400 °C 

Maximálny pracovný tlak 130 N/mm² (Brugger test) 

Pevnosť v tlaku 3800/4000 N (Ball test) 

Odolnosť proti vode +1 °C až +90 °C (DIN 51807) 

Hustota 0,716 g/cm³ pri 20 °C 

Schválené NSF registráciou Certifikát č. 140530 klasifikácia H2 
Balenie 
CERAMIC LUBE je dodávaný ako 500 ml sprej. 
 
Skladovanie 
Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (5 – 25 °C). 
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja zapálenia. 
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov. 
 
Zdravie a bezpečnosť 
Tento informačný materiál nenahrádza kartu bezpečnostných údajov.  
Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov 
CERAMIC LUBE. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


