
 
 
 
 

 

        ®

            
Novatip   CZ   s. r. o. 

        SOVT – M 
           sprej odolávající vysokým teplotám na bázi tuků a mědi 
            Popis:  
           SOVT – M  je měděný sprej pro speciální mazání, pro vysoké teploty od - 500 C 
            do + 1100 0C (krátkodobě 1350 0C) a má výbornou přilnavost. 
            Oblast použití:  
           SOVT – M se používá především v širokém rozsahu pro ochranu kovových částí narážená  
            a šroubová spojení, která chrání před korozí, zapečením, oxidací a zadřením. v nejtěžších 
            průmyslových podmínkách a to tam, kde opotřebení, zapečení, zreznutí, koroze může způsobovat  
            škodu. Díky snižování vznikajícího tlaku mezi kovy je velice vhodný při montáži a demontáži  
           a svými vlastnostmi chrání závitové spoje.SOVT – M také vyniká při mazání statických, 
            vysoce namáhaných dílů a pomaluběžná zařízení, které pracují ve vysoké teplotě. Protože  
            SOVT – M má mazací a ochranný účinek jehož efekt spočívá hlavně v nemalém snižování 
            nákladu a úspoře času. Na ošetřovaných plochách se vytvoří rovnoměrný film, při správném 
            nanášení, který odolává praktický všem chemickým zátěžím – slaná, sladká voda, 
            alkalickým rozpouštědlům, vodním parám, většině chemickým parám. Zároveň je netečný  
            k většině plynům např. dusík, helium, freon, zemní plyn, propan, butan.  
            Výhody:  
                1)  zabraňuje zapečení spojů a těsnění            6)  má vynikající tepelnou vodivost 
                2)  odolává vysokým tlakům                          7)  ve velké míře snižuje náklady na 

          3)  snižuje opotřebení materiálu                                    náhradní díly 
          4)  zabraňuje oxidaci, naleptávání a korozi            8)  snižuje čas nutný k odstavení, protože 
          5)  snižuje tření                                                                zkracuje údržbářské a opravárenské práce 

           UPOZORNĚNÍ: SOVT – M se nesmí používat na kyslíkové láhve a acetylenová zařízení. 
                 Technická data: Bod tání: 1 1000 C, bod tuhnutí: - 500 C, bod odpaření zbytkových olejů: 200 – 2500 C 
            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. 

B. Němcové 150, Litomyšl 570 01,   tel: 723 141 293 ; 
E-mail: novatipcz@novatipcz.cz

Web:www.novaticz.cz 
IČO: 28 77 99 24                  DIČ: CZ28 77 99 24 
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