
Anti Seize 

Mazila in penetrati 

Bakrena mast KENT Anti Seize je montažna in demontažna mast, ki vsebuje zelo majhne bakrene delce, 
ki skupaj z zelo močnimi protikorozijskimi in antioksidacijskimi zaviralci, zagotavljajo zaščito pred korozijo.

Lastnosti in prednosti 

• Vzdrži skrajne temperaturne ekstreme med -40°C in +1100°C

• Zmanjšuje hrup povzročen z trenjem kovinskih delov

• Prepreči nastanek korozije - izboljša učinkovitost

• Se ne izpere - podaljša življenjsko dobo dela / vozila

• Kisline, alkalije in soli ne vplivajo na njeno delovanje

Koda izdelka:  83972 - Anti-Seize 

Uporaba 

Bakrena mast Anti-Seize ščiti dele motorja, izpušne 
sisteme, dele akumulatorja in sponke. Prav tako 
preprečuje zatikanje, sprijemanje, obrabo in korozijo 
kovinskih sklopov, vijakov, matic. Idealna je za 
zmanjšanje trenja na zavorah, vijakih, drsnikih ter gibljivih 
delih. 
Pri okvirni temperaturi 800-10000C tvori oksidne depozite,  
in nudi zaščito tudi pri visokih temperaturah in 
obremenitvah.  

Nanos: 

* Ležaji
* Mehanska dvigala, transportni sistemi
* Vodne črpalke in generatorji
* Viličarska dvigala v hladnih razmerah
* Tekstilna oprema

Navodila za uporabo 

1. Pločevinko pred uporabo
dobro pretresite.

2. Napršite direktno na površino, kjer je to
potrebno.



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 

Tehnične informacije 

 Koda izdelka:  83972 

Naziv: Anti-Seize 

 Rok uporabe:  30 mesecev 

 Prodajna enota:  Posamezna

467 g/L 
       3405 30 00 

VOC 
Tarifna številka: 
Varnostni list:            Da 

Barva:        Bakrena 

Oblika:  Gladka pasta 

Temperatura nanosa: 15-25 º C 

Odpornost na vodo:     Odlična 

Osnova:             Fini bakreni delci 

Bazno olje:            Mineralno 

Konsistenca masti:       NLGI  razred 3 (DIN 51818) 

Kapljišče:                       - (ASTM D-566) 

Penetracija (delujoča):  (25 º C in 60 udarcev IP50)  

Temperaturna odpornostº C : -40 do +1100 

Propan / butan Pogon: 

Gostota: 

Tlak: 

Poraba:

0,675g/ml (20 º C) 

3 bar (20 º C) 

1,7 g/sec (20 º C)
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