
Špeciality pre 
údržbu

Nová generácia antizáderových 
pást obsahujúca zmes 
ultrajemných anorganických 
mazacích látok. Je na 
syntetickej báze, 
nekarbonizuje. Odoláva 
vysokým teplotám a tlakom. 

CHARAKTERISTIKY PRODUKTU : 

Poskytuje vynikajúcu ochranu kovových 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

POUŽITIE :
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Všeobecne : 
Matice 
Skrutky 

 
 

 
 
 

 
 

  
  
  
  

  



Protizáderový prostriedok pre extrémne vysoké
tlaky a teploty.
U ah uje montáž a demontáž závitových
dielov.
Dosahuje relatívne nízkych to ivých momentov
pri demontáži.
Neobsahuje žiadne jedovaté ažké kovy.

Chesterton 785 Parting lubricant je nová generácia
antizáderových prostriedkov poskytujúca kovovým dielom
výnimo nú ochranu proti vysokým tlakom, teplotám a korózii.
Chesterton 785 je zmesou ultrajemných anorganických mazadiel
v neuho natom nosnom materiáli.
Odoláva extrémne vysokým tlakom - do 3171 kg/cm2. Ú inné
povrchové mazadlo pre vysoké tlaky a relatívne nízke povrchové
rýchlosti. Pokrýva povrch kovu a zabra uje korózii po spojení
dielov so závitmi alebo sty nou plochou. Môže by  použité pre
mazanie pomalobežných vysoko za ažených apov, tam, kde sa
iné prostriedky úplne neosved ili. U ah uje zostavenie
lisovaných dielov.
Široká oblas  teplôt.
Produkt je použite ný pre oblas  teplôt od -34°C do 1204°C.
Ultrajemné tuhé astice.

astice sa rozde ujú rovnomerne a vypl ujú povrchové
nerovnosti pri montáži a demontáži, pri om sú asne zais ujú
mazanie. Nevymývajú sa sladkou ani slanou vodou.
Ochrana jednotlivých dielov proti korózii.
Vytvára na zoskrutkovaných dieloch ochrannú vrstvu proti
vlhkosti, pare, slanej vode, vysokej teplote a korozívnym
chemikáliám. Zabra uje styku kov-kov a zamedzuje korózii
kovov.
Nemení koeficient trenia.
Udržuje pri maticiach a skrutkách podobný koeficient trenia ako
pri "novom stave". Eliminuje potrebu nového výpo tu koeficientu
trenia pred spojením skrutkového dielu. Zais uje rovnomerné
dotiahnutie na špecifikovaný montážny moment.

Príklady "k" faktora koeficientu trenia
Nerez 304* Oce  triedy 10*

odporú ané 0.22         0.17
s 785 0.25 0.18

*skrutka M12

POUŽITIE
Skrutky, apy, závity trubiek, nalisované spoje,  púmp,
klinové drážky. Môže by  použitý na príruby ako tesnenie plôch,
odde ovací prostriedok medzi ploché tesnenie a tesnenú plochu
pre dosiahnutie dokonalého tesnenia. Ako mazadlo na
pomalobežné zariadenia, ako napríklad 

, kde sa vyskytuje extrémne za aženie. Použite ný v 
elektrár ach, textilkách, pekár ach, , rafinériách

, , chemi kách, v lodiarskom 
priemysle,  v automobilovom priemysle a podobne.

NÁVOD  
Povrchy musia by  isté, zbavené všetkých olejov, mazacích
tukov a iných ne istôt. Vo vä šom množstve nanies  na závity,
príruby a spoje.

BEZPE NOSTNÉ OPATRENIA
Syntetický základ - žiadny bod vzplanutia
Upozornenie: Nepoužíva  na kyslík!

Typické fyzikálne vlastnosti

Extrémne vysoký tlak         3171 kg/cm2

Bod zvarenia                  400 kgf
Koeficient trenia

40 kgf, 1200 U/Min         0.1
Medená korózia žiadna
Priechodnos  opracované        33.4 mm

neopracované       32.3 mm
Bod te enia > 316°C
Ve kos  astíc       < 25 Mikronov
Merná hmotnos                   1.19 kg/l
Farba šedá


