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Údaje uvedené v tomto dokumente sú založená na našich súčasných vedomosti-
ach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené 
nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ 
je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre 
účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné 
podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä 
klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument 
sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec 
Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené 
tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE
Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice
e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

NEOLUBE® METAL 1100
MEDENÁ PASTA PROTI ZADIERANIU, VODIVÁ, VHODNÁ PRE VYSOKÉ TEPLOTY - 20°C AŽ 1100°C

POPIS

• Nízke, stredné a vysokonapäťové 
       elektrické kontakty
• Skrutkované spoje a konektory
• Skrutky, matice a uzávery
• Armatúry pre parné systémy
• Mechanické sťahováky, pružiny, gumové prúžky
• Ložiská
• Turbíny
• Spaľovacie motory
• Kompresor
• Plynový generátor
• Závesy na peciach
• Brzdové čeľuste
• Lubrikácia káblov
• Brzdové platničky
• Tyče z nerezovej ocele

OBLASTI POUŽITIA 

Potraste sprejom niekoľko sekúnd, nastriekajte na 
požadované povrchy bez nadbytku. Sprej je použiteľ-
ný vo všetkých polohách.

NEOLUBE METAL 1100 - je výrobok vhodný ako súčasť pri demontáži ale-
bo montáži v extrémne ťažkom prostredí, hlavne pri vysokých teplotách. 
Ide o medenú pastu, ktorá zabraňuje zadieraniu mechanizmov, možno ju 
nanášať na tenké vrstvy, dokonale lubrikuje a pôsobí antikorózne.
NEOLUBE METAL 1100 neobsahuje žiadne olovo ani dusičitany, ideálny 
na statické montáže, prípadne pre vibrujúce mechanizmy. Neodporúča 
sa používať na gulôčkové ložiská alebo pomaly rotujúce valce pokiaľ tam 
nedochádza k častému mazaniu.

SPÔSOB POUŽITIA 

650ml sprej, 430ml kartuša, 1l 
BALENIE 
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FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

NEOLUBE® METAL 1100
MEDENÁ PASTA PROTI ZADIERANIU, VODIVÁ, VHODNÁ PRE VYSOKÉ TEPLOTY - 20°C AŽ 1100°C

*merania vykonané na aktívnej látke

VLASTNOSTI NORMY HODNOTY          JEDNOTKY
Vzhľad* Vizuálne Hladké mazivo - 

Síranový popol NF T 60 144 1 - 

NLGI stupeň NLGI 2 - 

Korózia na medi, 24h pri 100°C NF EN ISO 2160 1a Klasifikácia
Farba* Vizuálne Medená - 

Fyzický stav* Vizuálne Kvapalný - 

Hustota určená pyknometrom pri 25°C* NF EN ISO 2811-1 810 kg/m
3

Zdroj základového oleja - Minerálny - 

Zahusťovadlo - Organické - 

Zápach* Čuchom Podobný nafte - 

Bod vzplanutia (uzavretý téglik)* NF EN 22719 30 °C 

Penetrácia kľudová NF ISO 2137 265-295 1/10 mm 

Penetration po premiešaní, 60 NF ISO 2137 265-295 1/10 mm 

Tepelný rozsah použitia - -20 až +1100 °C 

Bod mrznutia základového oleja NF T 60 105 < -10 °C 

Bod stekania NF T 60 102 > 180 °C 

 Test 4-guličkové opotrebenie ASTM D 2266 0.50 mm 

4-guličkový test záťaže zvaru ASTM D2596 4800 N 

Kinetická viskozita bázového oleja pri 40°C NF EN ISO 3104 140 mm²/s 


