
POUŽITIE:
Automobilky

 
Zlievárne a oceliarne 
Verejnoprospešné služby 
Rafinérie a chemické prevádzky
Mechanická montáž:
skrutiek, svorníkov, prírub, lisovaných spojov, 
vretien ventilov, púzdier a obežných kolies 
čerpadiel, šnekov, nábojov, tesnení, 
ložísk atď.
Použiteľné na:
Oceľ erez iatinu a železo liník

eď ronz a mosadz itan

UPOZORNENIE:
Nemalo by sa používať v kyslíkových 

zariadeniach a systémoch

VÝROBKY

PRE ÚDRŽBU

Aerosol 082351

Aerosol* 090110

250 Gram Brush Top 081266

500 Gram Brush Top 082359

500 Gram Open Top 081799

1 Gallon 086855

5 Liter* 086878

20 Liter 082349

BALENIE                       OBJEDNÁVACIE
725 ČÍSLO

PRODUCT DATA SHEET



POPIS
Chesterton 725 je zmes mazadla kombinujúca odolnos  vo i
korózii, extrémnym tlakom a antizáderových vlastností
koloidného niklu, hliníka a grafitu v olejovej suspenzii, ktorá je
odolná do teplôt až 1425°C.
Produkt ošetruje a chráni kovové asti v extrémnych
podmienkach pri využití ultratenkého filmu niklových astíc. Tvar
astíc vytvára protitreciu bariéru, ktorá sa nevypa uje, nevymýva

ani nevydiera. Bariéra tvorí  prevenciu proti jamkovej korózii
galvanického lánku medzi rozdielnymi kovmi, ktorá sa vyskytuje
tam, kde kovy nie sú oddelené.
Niklový kovový povlak na závitoch zabezpe uje, že protiplochy,
ktoré sa obvykle môžu za extrémnych podmienok zvari ,
nezatuhnú. Pretože nikel je tvrdý kov, vydrží tlaky bez zakalenia
alebo rozdrvenia. Mikroskopické nerovnosti kovových astí
neprichádzajú do kontaktu, pretože ultrajemné niklové astice
niklu ich vypl ujú a udržujú ich takto oddelené.
Pretože Chesterton 725 Nickel Anti-Seize Compound má
vyrovnaný koeficient trenia, závity nie sú na ahované a je možné
dosiahnutie presnejších momentových hodnôt u ahovania pri
montáži. Produkt chráni závity pre opakované použitie, proti
poškodeniu a  znehodnoteniu pri rozoberaní. 
Chesterton 725 nie je vymývate ný istou ani slanou vodou.
Môže by  použitý na vnútorné, vonkajšie a námorné aplikácie.
Sp a normu MIL - A - 907D.

ZLOŽENIE
Chesterton 725 spája optimálnu ve kos  astíc niklu, hliníka a
grafitu v rovnovážnom pomere s koeficientom trenia zhodným s
istou oce ou. Toto je dôležitý parameter antizáderového

prostriedku, ktorý bráni strhaniu závitov skrutiek a pod. pri
montáži a demontáži. Extrémne jemný niklový prášok je v tomto
antizáderovom prostriedku použitý nie ako aditívum, ale ako
primárna zložka. Práve tento vyšší percentuálny podiel niklu v
Chesterton 725 Nickel Anti-Seize Compound oproti iným
niklovým antizáderovým prostriedkom vytvára rozdielnos
vidite nú už vo ným okom. Ak ostatné produkty majú ako
primárnu zložku grafit, Chesterton 725 ho obsahuje len v
množstve potrebnom pre vyváženie koeficientu trenia.
Hliník použitý v Chesterton 725 vytvára anódu, t.j.  ochranu proti
galvanickej korózii.
Pri vyšších teplotách nad 538°C vytvára roztavený hliník
dokonalejšie mazacie vlastnosti ako samotný nikel.

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
- ultrajemné astice
- vydrží extrémne vysoké tlaky
- odolný vo i korózii
- zodpovedá norme MIL - A - 907D
- schválený USDA
- ú inný do 1425°C
- aplikovate ný, ak nie je použite ná me
- odolný vo i vode

Typické fyzikálne vlastnosti

Forma jemná pasta
Farba kovovo šedá
Ve kos  astíc max.4 až 7 mikrónov
Oblas  pracovných teplôt do 1425°C
Koeficient trenia (stat.) 0.18
K faktor ASTM-D 2266 (dyn.) 0.12

Merná hmotnos 1.3 kg/l
Medená korózia ASTM-D 130, 100°C nekoroduje
Bod tekutosti ASTM-D 566 >316°C
 Vymývate nos  vodou ASTM-D 1264, 79°C 5.5%
Bod vzplanutia 160°C
Penetrácia, Cone ASTM-D 217 27 až 37 mm

APLIKÁCIA
ahká mechanická ochrana skrutiek, apov, prírub, tlakových

spojov, objímok, tesnení ventilov, závitov, púzdier, tesnení,
ložisiek at . do 205°C.
Použite nos  pri ochrane proti zadretiu a ochrane pred koróziou
do 1425°C. Chráni závity a diely pre opakované použitie, chráni
pred znehodnotením. Použite ný na oce , antikoróznu oce ,
železo, hliník, me , mosadz, titan a pod., v automobilovom a
chemickom priemysle, v zlievarniach, prevádzkach a rafinériach.
Nesmie sa použi  na kyslíkové systémy.

NÁVOD
Plochy majú by  o istené od ne istôt, oleja, tukov, korózie at .
Nanies  rovnomerne na ošetrované plochy.

BEZPE NOSTNÉ OPATRENIA
Pre ítajte si, prosím, bezpe nostný list produktu a zodpovedajúce 
bezpe notné predpisy.

0.12
0.1
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POPIS
Chesterton 772 je zmes mazadla kombinujúca odolnos  vo i
korózii, extrémnym tlakom a antizáderových vlastnosti
koloidného niklu, hliníka a grafitu v olejovej suspenzii, ktorá je
odolná do teplôt až 1425°C.
Produkt ošetruje a chráni kovové asti v extrémnych
podmienkach pri využití ultratenkého filmu niklových astíc. Tvar
astíc vytvára protitreciu bariéru, ktorá sa nevypa uje, nevymýva

ani nevydiera. Bariéra tvorí  prevenciu proti jamkovej korózii
galvanického lánku medzi rozdielnymi kovmi, ktorá sa vyskytuje
tam, kde kovy nie sú oddelené.
Niklový kovový povlak na astiach zabezpe uje, že protiplochy,
ktoré sa obvykle môžu za extrémnych podmienok zvari ,
nezatuhnú. Pretože nikel je tvrdý kov, vydrží tlaky bez zakalenia
alebo rozdrvenia. Mikroskopické nerovnosti kovových astí
neprichádzajú do kontaktu, pretože ultrajemné niklové astice
niklu ich vypl ujú a udržujú ich takto oddelené.
Pretože Chesterton 772 Premium Nickel Anti-seize má
vyrovnaný koeficient trenia, závity nie sú na ahované a je možné
dosiahnutie presnejších momentových hodnôt u ahovania pri
montáži. Produkt chráni závity pre opakované použitie, proti
poškodeniu a  znehodnoteniu pri rozoberaní. 
Chesterton 772 nie je vymývate ný istou ani slanou vodou.
Môže by  použitý na vnútorné, vonkajšie a námorné aplikácie.
Sp a normu MIL - A - 907D.

ZLOŽENIE
Chesterton 772 spája optimálnu ve kos  astíc niklu, hliníka a
grafitu v rovnovážnom pomere s koeficientom trenia zhodným s
istou oce ou. Toto je dôležitý parameter antizáderového

prostriedku, ktorý bráni strhaniu závitov skrutiek a pod. pri
montáži a demontáži. Extrémne jemný niklový prášok je použitý
v tomto antizáderovom prostriedku nie ako aditívum, ale ako
primárna zložka. Práve tento vyšší percentuálny podiel niklu v
Chesterton 772 Premium Nickel Anti-seize oproti iným niklovým
antizáderovým prostriedkom vytvára rozdielnos  vidite nú už
vo ným okom. Ak ostatné produkty majú ako primárnu zložku
grafit, Chesterton 772 ho obsahuje len v množstve potrebnom
pre vyváženie koeficientu trenia.
Hliník použitý v Chesterton 772 vytvára anódu, t.j.  ochranu proti
galvanickej korózii.
Pri vyšších teplotách nad 538°C vytvára roztavený hliník
dokonalejšie mazacie vlastnosti ako samotný nikel.

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
- vhodná pre nukleárny priemysel
- ultrajemné astice
- vydrží extrémne vysoké tlaky
- odolná vo i korózii
- zodpovedá norme MIL - A - 907D
- schválená USDA
- ú inná do 1425°C
- odolná vo i vode

APLIKÁCIA
ahká mechanická ochrana skrutiek, apov, prírub, tlakových

spojov, objímok, tesnení ventilov, závitov, púzdier, tesnení,
ložisiek at . do 205°C.
Použite nos  pri ochrane proti zadretiu a ochrane pred koróziou
do 1425°C. Chráni závity a diely pre opakované použitie, chráni
pred znehodnotením. Použite ný na oce , antikoróznu oce ,
železo, hliník, me , mosadz, titan a pod., v automobilovom a
chemickom priemysle, v zlievarniach, prevádzkach a rafinériach.
Nesmie sa použi  na kyslíkové systémy.

NÁVOD
Plochy majú by  o istené od ne istôt, oleja, tukov, korózie at .
Nanies  rovnomerne na ošetrované plochy.

BEZPE NOSTNÉ OPATRENIA
Pre ítajte si, prosím, bezpe nostný list produktu a
zodpovedajúce bezpe notné predpisy.

Typické fyzikálne vlastnosti

jemná pastaForma
Farba
Ve kos  astíc
Oblas  pracovných teplôt

kovovo šedá
max.4 až 7 mikrónov

do 1425°C
Koeficient trenia (stat.) 0.18
K faktor ASTM-D 2266 (dyn.) 0.12

Merná hmotnos 1.3 kg/l
Medená korózia ASTM-D 130, 100°C nekoroduje
Bod tekutosti ASTM-D 566 >316°C
 Vymývate nos  vodou ASTM-D 1264, 79°C 5.5%
Bod vzplanutia 160°C
Penetrácia, Cone ASTM-D 217 27 až 37 mm
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