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je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre 
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sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec 
Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktí , nesmú byť oznámené 
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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 1200
NIKLOVÁ PASTA PROTI ZADIERANIU, VHODNÁ PRE VYSOKÉ TEPLOTY - 20°C AŽ 1200°C

POPIS

• Skrutkové spoje a konektory 
• Skrutky, matice a u ávery
• Armatúry pre parné systémy
• Mechanické sťahováky pružín, pružiny
• Strojové sekanie
• Impregnácia spletencov na tesnenie
• Kovové krúžky
• Ložiská na strojoch pre ohýbanie pri vysokých teplotách
• Ventily s horúcim etrom
• Ventily p ehrievania
• Turbíny, kompresory, generátory
• Výtlačné lisovanie hliníka (počnúc pred žiaruvzdorným omytím
• Uvoľnenie z formy Zamak
• Príslušenstvo pri vulkanizovaní
• Závesy na peciach
• Držadlá na odliatky
• Ložiská otočného podvozku
• Brzdové čeľuste
• Hnacia horúca prevodová reťaz
• Lubrikácia káblov

OBLASTI POUŽITIA 

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

NEOLUBE METAL 1200 - uľahčuje proces montáže a demontáže, keďže 
ide o niklovú pastu, ktorá pôsobí proti zadieraniu súčiastok, aj pokiaľ ide 
o proces v extrémnych podmienkach. Pasta je vysoko odolná - vydrží až 
do 1200°C, pričom produkt plní úlohu mazadla a zabraňuje korózii záro-
veň až do 350°C. Nevysýcha.
NEOLUBE METAL 1200 je použiteľný a účinný aj pri nanášaní na tenké 
vrstvy, vytvára výborný mazací film aj pri dynamických aplikáciach a pri 
statick ch aplikáciach disponuje dlhou životnosťou - static é montáže a 
vibrujúce mechanizmy. Vďaka kontaktu niklu s inými náplňami sa zabráni 
katalyckému spáreniu medzi kontaktami Fe/Cu, čo znamená, že výrobok 
sa tak bez rizika môže používať na všetky železnaté rudy vrátane chrómu.

SPÔSOB POUŽITIA 

650ml sprej, 1l 
BALENIE 
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FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

NEOLUBE® METAL 1200
NIKLOVÁ PASTA PROTI ZADIERANIU, VHODNÁ PRE VYSOKÉ TEPLOTY - 20°C AŹ 1200°C

*merania vykonané na aktívnej l tke

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 Čierna - 

Fyzický stav* Vizuálne Tekutina - 

Hustota určená pyknometrom pri 25°C* NF EN ISO 2811-1 790 kg/m
3

Zdroj základového oleja - Minerálny - 

Zahusťovadlo - Organické - 

Zápach* Čuchom Podobný nafte - 

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

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

Tepelný rozsah použitia - -20 až +1300 °C 

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

Bod stekania NF EN ISO 2176 > 180 °C 

4-guličkový test opotrebovania 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 


