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Novatip   CZ   s. r. o. 

 
        KERAM 

Keramické mazivo 
Popis:  
KERAM: je keramické mazivo s vysokou teplotní odolností, v rozmezí od – 40°C až + 
1400°C. 
Oblast použití: 
KERAM: se používá ve všech oblastech výroby a údržby,kde slouží k mazání k vysoce 
zatěžovaných kluzných ploch všeho druhu, při malých kluzných rychlostech, nebo oscilačních 
pohybech, např.: u bajonetových, konektorových a šroubových spojů z oceli a neušlechtilých 
kovů. 
Je také vhodný pro mazání vysoce teplotně zatěžovaných šroubových spojů, např.:  ve 
spalovacích  motorech, turbínách. 
 
Výhody: 
1) Vysoká teplotní odolnost                                     5) Neobsahuje měděné pigmenty, 
grafit,                                       
     – 40 až +1400°C                                                        sirníky molibdenu , nebo síry 
2) Chrání třecí a kluzné plochy před zadřením     6) Chrání bloky, ráfky z lehkých slitin   
3) Ochrana proti korozi a oxidaci                           7) Odolný horké a studené vodě              
4) Odstraňuje skřípání, vrzání a pískání                8) Odolný kyselinám a zásadám 
 

            Návod použití: Protřepat 2 až 3 minuty za slyšitelnosti kuličky, zbavit rzi, nečistot a starého tuku 
             na materiálu za použití ROSu, který má být chráněn a lehce nastříkat na místo ze vzdálenosti 15 až      
            20 cm.  
           Skladování: Chraňte před ohněm, teplem a agresivními látkami a mimo dosah zdrojů vznícení.  
           Balení: 400 ml dóza                                                                       Skladování: 24 měsíců. 
           
           Upozornění:naše technicko uživatelské písemné či ústní informace a poradenství je sestaveno na základě         
              našeho nejlepšího vědění, současného stavu znalostí z oblasti vývoje chemických produktů a získaných  
              dlouholetých  praktických zkušeností ze spolupráce s výrobci a opravnami v dané oblasti. Naše doporučení jsou  
              však nezávazná, netvoří žádný právní závazek a nezbavují kupujícího možnosti realizovat vlastní zkoušky   
               našich produktů ve vztahu ke konstrukčním, technologickým a zpracovatelským podmínkám realizace a to  
              zejména s ohledem na práva třetího. V ostatních záležitostech platí všeobecná ustanovení obchodního zákoníku.  
              V případě technických informací se  obraťte na naši společnost. 
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