
K44 Silicone Grease 
Silikonska mast K44 združuje edinstvene lastnosti silikonskega olja s tiksotropnimi sredstvi. 

Koda Naziv Oznaka      Pakiranje 

86005 K44 Silicone Grease      SGT      80 ml tuba 

Lastnosti in prednosti 

• Širok temperaturni razpon -40 °C do +200 °C - primerna
za aplikacije na skoraj vseh področjih

• Dobra dielektrična trdnost - preprečuje pot električnemu toku
• Odlična vodoodpornost - preprečuje vdor vode v 

komponente
• Dobra toplotna prevodnost - se lahko uporablja pri višji

temperaturi
• 72-mesečni rok uporabe - do 6 let uporabe ene tube
• Vodoodporna - se ne izpira
• Ni nevarna - nizka toksičnost in nizka volatilnost

Uporaba 

Silkonska mast K44 ima dobre mazalne sposobnosti, visoke izolacijske in vodoodbojne lastnosti ter dobro 
toplotno prevodnost. Idealna za uporabo na akumulatorskih sponkah, zavornih delih in drugih 
mehanizmih. Ne nabrekne gume in plastike. Uporablja se lahko za zmanjšanje obrabe, preprečevanje 
lepljenja in zamrzovanja, kot vodotesna zaščita električnih priključkov, za mazanje in zaščito zavornega 
bata in tesnil.

Navodila za uporabo 

1. Površine morajo biti čiste in suhe.
2. Nanesite silikonsko mast K44 na površino, po potrebi uporabite čopič.
3. Odvečno mast obrišite s čisto, mehko krpo.



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 

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

Tehnične informacije 
Silikon

Pasta

Prozorna 

Brez vonja 
72 mesecev 
3403 19 61 

Osnova: 
Oblika: 
Barva: 
Vonj:  
Rok uporabe: 
Tarifna številka: 
VOC:  - 

Specifična teža: 

Plamenišče: 

Penetracija (delujoča):  

Penetracija (nedelujoča): 

Temperaturna odpornost: 

Dielektrična trdnost (IEC 243-1): 

Volumenska upornost (IEC3):  

Dielektrična izguba (TEC 250):  

Permitivnost(BS 2067): 

Iztekanje: 

Izhlapevanje: 

~1.00 g/ml 

> 300 °C 

270 mn max. 

200 - 260 mn/10 

-40°C do +200 °C 

15.4 KV/mm 

1.4 x 1017 Ohm/mm 

1 kHz 0.0018  

1 MHz 0.0022 

1kHz 2.80 

1MHz 2.84 

24 ur/100 °C %w/w max 

3.49 24 ur/100 °C %w/w 

max 0.57 
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