
C1000 – Keramična mast C1000

C1000 je montažna mast, znana kot "keramična mast", ki se uporablja za sestavljanje vijačnih 

delov, zasnovana tako, da prenese zelo visoke temperature in se uporablja na železnih in 

neželeznih zlitinah.

Koda Naziv Pakiranje

86797 C1000 200 ml tuba

Uporaba

C1000 je še posebej priporočljiva za železne in neželezne zlitine, za katere imajo druge, bolj 

običajne paste, včasih težave s kemično združljivostjo oziroma ne prenesejo zelo visokih 

temperatur. Za mazanje  vijačnih delov, orodij, kalupov. Pasta, ki preprečuje sprejemanje površin 

se lahko uporablja v prehrambni,  farmacevtski, papirni, gradbeni industriji; predvsem tam, kjer se 

potrebuje  izdelek s certifikatom NSF. Lahko se uporablja kot toplotno prevodna pasta.

Značilnosti in prednosti

•Zelo visoko temperaturno območje: - 25º C do + 

1000º C – večnamenski izdelek

•Primerno tudi za neželezne zlitine – rešuje 

težave

•Izjemen oprijem – ne bo stekla ali se sesedla

•Mast za montažo ali demontažo v tubi –

enostavna za uporabo, prihrani čas in je priročna

•Vsebuje protikorozijski inhibitor – izboljša 

odpornost proti koroziji

•Odstranljiva šoba – Omogoča tanek ali širok 

nanos

Navodila za uporabo

1.Očistite površino obdelave.

2.Odstranite podaljšek šobe iz  tube, če želite širše nanašanje.

3.Nanesite neposredno na površino, ki ga želite namazati, preden namestite/privijete dele.

4.Po potrebi uporabite čopič za nanos/raznos paste.

Nonfood Compounds 

Program Listed 

(Category H1)



Tehnične informacije

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 

Tel: 01 519 33 33, 041 402 169

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si 

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road,

Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na

katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste.

Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za

njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih

predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi

malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Splošne informacije:

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika 

Konzistenca: Gladka mast

Osnovni material: Keramika

Barva: Kremno bela

Rok uporabnosti: 24 mesecev

Tarifna številka: 3403 19 80

VOC: 0 g/l

Temperaturna obstojnost: -25º C do +1000º C



Additional Info


