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Uwaga: Jest to tłumaczenie 
maszynowe - nie ponosi 
odpowiedzialności za błędy w 
tłumaczeniu. 

VEBATEC 
MONTAGEPASTE 

KERAMIKPASTENSPRAY 

• Zapobieganie korozji, zrywka, 
gąsienica 

• Odporny na słoną wodę, kwasy, 
Lyes 

• Eliminuje odgłosy piszczenia i 
skrzypienia 

• Bardzo dobra odporność na 
ciśnienie 

• Odporność na temperaturę od -40°C 
do +1.400°C 

• Nadaje się również do hamulców 
ABS 

• Bez metalu 
• Doskonały efekt długotrwałego 

smarowania 

OPIS: 
VEBATEC MONTAGEPASTE to 
Odporna na wysokie ciśnienie, odporna 
na wysoką temperaturę i pozbawiona 
metalu separacja, Pasta smarująca i 
antykorozyjna z długotrwałą ochroną. 
Zapobiega zatarciu i przypaleniu, 
zmniejsza ścieranie w przypadku części 
narażone na wysokie ciśnienie. Może 
być stosowany tam, gdzie części są 
ekstremalne ciśnienie, wysokie 
temperatury i czynniki zewnętrzne 
Warunki (takie jak słona woda, 
przegrzana para wodna, wilgotność itd.) 
np. sprężyny piórowe, urządzenia 
hamujące, Złącza, zawiasy, wszelkie 
połączenia śrubowe, Napędy ślimakowe, 
narzędzia tnące, śruby itp. 

ZASTOSOWANIE: 
Podłoże powinno być suche i czyste, 
Usunąć stare resztki środka smarnego. 
Mocno wstrząsnąć PASEM OCENY 
VEBATECA (co najmniej 2 minuty od 
momentu słyszalnego uderzenia kuli 
mieszającej) spryskać część, która ma 
być poddana obróbce. Odległość 
oprysku ok. 20 - 30 Centymetry. 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: 
Niezwykle łatwopalny aerozol. Pojemnik 
jest pod ciśnieniem: może pęknąć po 
podgrzaniu. Powoduje podrażnienia 
skóry. Może powodować senność i 
Zawroty głowy. Szkodliwy dla 
organizmów wodnych, z efektem 
długoterminowym. Nie może być 
umieszczony w rękach dzieci ...żeby się 
tam dostać. Od ciepła, gorących 
powierzchni, iskier, otwartych Trzymać z 
dala od płomieni i innych źródeł zapłonu. 
Nie Palić. Nie przeciwko nagiemu 
płomieniowi lub innemu źródłu zapłonu 
Spray. Nie przekłuwać ani nie palić, 
nawet po użycie. W Tacku ze skórą: z 
dużą ilością wody i umyć mydło. JEŚLI 
WSZCZĘŚLIWIADCIE: Wrzućcie osobę 
do świeżego Przynieś powietrze i 
zapewnij swobodny oddech. Przed 
Chronić przed światłem słonecznym i 
temperaturą nie wyższą niż niż 50 °C. 
Utylizacja zawartości / pojemnika 
zgodnie z lokalnym / regionalnym / 
krajowym / międzynarodowym Przepisy. 

http://www.vebatec.de/
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FORMA DOSTAWY: 
400ml puszka natryskowa 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE: 

• Kształt: Aerosol 
• Kolor: biały 
• Zapach: charakterystyczny 

PRZECHOWYWANIE + OKRES 
TRWAŁOŚCI: 
Gwarantujemy w nieotwarte oryginalne 
opakowanie, w przypadku temperatura 
przechowywania od -5°C do +30°C, 
termin przydatności do spożycia wynosi 
24 miesiące. 

UWAGA: 
Nasze zalecenia dotyczące technologii 
aplikacji, które na podstawie naszego 
doświadczenia i zgodnie z naszą 
najlepszą wiedzą są niewiążące i nie 
stanowią zobowiązania umownego 
stosunek prawny i brak dodatkowych 
zobowiązań wynikających z Umowa 
sprzedaży. Ze względu na 
różnorodność, nie wszystkie możliwe 
kombinacje materiałów i warunki 
konstrukcyjne mogą być badane. 
Dlatego prosimy, aby nasze produkty ich 
przydatność do zamierzonego celu by 
sami sprawdzali dane na własną 
odpowiedzialność. Dalej Informacje 
istotne z punktu widzenia 
bezpieczeństwa znajdują się na stronie 
odpowiednią, obowiązującą kartę 
charakterystyki. 
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