
Ceramic 1200 
Visoko temperaturna keramična mast, ki vsebuje delce borovega nitrida za dodatno temperaturno 
odpornost. Keramična mast Ceramic 1200 je idealna za mazanje matic in vijakov med 
demontažo. Ima zelo dobro odpornost na vodo in kisline ter zagotavlja zaščito pred rjo/korozijo.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje 

85235 Ceramic 1200 C1200 400 ml razpršilo 

Lastnosti in prednosti 

• Ne vsebuje težkih kovin – varna za uporabo
• Zelo visoka temperaturna odpornost od -40oC do 1200oC

- primerna za različne aplikacije
• Namenjena za uporabo na ABS sistemih
• Uporabna pri montaži in demontaži - zmanjša zalogo
• Sive barve – manj vidna na izpostavljenih mestih, kot so

npr. kolesne matice
• Preprečuje oksidacijo - omogoča enostavno demontažo

in prihranek časa

Uporaba 

Keramična mast Ceramic 1200 je zelo primerna za uporabo na mestih, kjer se navadno uporabljajo 
masti na bakreni osnovi, torej kjer je prisotna visoka temperatura in voda. Keramična mast je primerna 
za uporabo na zavornih sistemih, na zadnji strani zavornih ploščic in na premičnih robovih zavornih 
čeveljčkov. Keramična mast Ceramic 1200 se uporablja preventivno, saj preprečuje, da bi se deli 
združili zaradi rjavine, zlasti kjer je zaradi servisnih razlogov potrebna redna demontaža. 

Mast Ceramic 1200 se uporablja tudi pri odstranjevanju vijakov in drugih področjih, kjer se pojavljajo zelo 
visoke temperature, kot so npr. izpušni sistemi. Keramična mast Ceramic 1200 je idealna za 
preprečevanje poškodb ABS senzorjev v njihovih ohišjih.

Keramična mast Ceramic 1200 zmanjšuje učinek kavstičnih kislin in kemikalij ter je odporna na sladko in slano 
vodo. 

Navodila za uporabo 

1.Pločevinko pred uporabo dobro pretresite.
2.Napršite direktno na površino, ki jo želite namazati.



Tehnične informacije 

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
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.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Keramika 

Gladka mast 

Siva 

30 mesecev 
3403 19 10 

Osnova: 
Oblika: 

Barva: 

Rok uporabe: 

Tarifna številka: 

VOC:  487 g/l 

0.690 g/ml 

260 1/10mm 25oC 

Ni določeno

265 - 295 (osnovna mast) 

2 

> 225oC (DIN / ISO 2176) 

2200 N (DIN51350)

Kalcijev kompleks

Specifična teža:  

Penetracija IP 50:  

Delujoča:

Nedelujoča:

Stopnja konsistence masti (NLGI): 

Kapljišče:  

Test s štirimi kroglami : 

Aditivi: 

Temp. odpornost: 

Konstantna: 

Začasna: 

Korozivnost na baker:  

Dielektrična trdnost: 

Volumenska upornost:  

-40OC do + 1200OC  

Ni določena

1 - 100 (osnovna mast DIN 51811) 

Ni določeno

Ni določeno

Test izpiranja: 1 - 90 (osnovna mast) 
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