MAZÁNÍ
SPREJE

Remates
Univerzální mazivo ve spreji použitelné na všechny druhy
materiálů ve výrobě, údržbě a servisu, pracující v širokém
rozsahu teplot (–20°C až +170°C). Vyniká teplotní a tlakovou
odolností, vysokou přilnavostí, nízkým opotřebením,
odolností vůči vodě, ošetřeným povrchům zaručuje
antikorozní ochranu. Z povrchu nestéká, neodstřikuje.
POUŽITÍ
Remates je vhodné mazivo pro mazání veškerých mechanismů jako jsou řetězy, ložiska,šroubové
spoje, lana, čepy, kladky, vodící lišty. Vhodný pro vlhké, teplotně namáhané prostředí. Složení maziva
zaručuje jeho vysokou přilnavost k povrchu a dlouhodobé působení.
NÁVOD K POUŽITÍ
Místo aplikace zbavte starých maziv, nejlépe výrobkem REMASAN.
Před použitím nádobku důkladně protřepejte.
Nanášejte ze vzdálenosti 15 -20 cm.
TECHNICKÁ DATA
Skupenství (20 °C)

hladká konzistence

Barva

žlutá

Teplotní odolnost

–20 °C až +170 °C

NGLI třída

2

Otáčkový faktor n x ds mm/s

500.000

Základní báze

minerální

Bod skápnutí

+190 °C

Rozpustnost ve vodě

nerozpustný

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

500 ml sprej

RM0 214

Veškeré produkty společnosti REMACHEM a.s., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.remachem.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti REMACHEM a.s. jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného
výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout
veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé
aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti.
Společnost REMACHEM a.s. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.
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