
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Netvrdnúci, tvarovate ný teflon* pre tesnenie a
mazanie závitov.

POUŽITIE
Para, voda, so né roztoky, vzduch, pohonné hmoty, ropné
produkty, chladiace kvapaliny, kyseliny, zásady, plyny vrátane
vodíka, amoniaku, propánu, butánu, dusíka. Pre teploty do
260°C. Použitie na kyselinu dusi nú alebo zmesi kyselín
konzultujte s firmou Chesterton, prípadne s ich zástupcom.

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
- netvrdne
- nekvapká, neodparuje sa
- tesní závity
- nekoroduje
- nejedovatá
- použite ná pre kvapaliny a plyny
- schválená USDA

Tesní závity z kovu a plastu.
Chesterton 900 GoldEnd Paste s teflonom nekoroduje, je
použite ná na trubkové závity, pneumatické fitingy a hydraulické
vedenia.
Zabra uje kvapkaniu v závitoch pre vä šinu plynov a kvapalín.
Vysoko ú inná.
Chesterton 900 GoldEnd Paste svojimi vlastnos ami u ah uje
montáž a demontáž trubkových spojov. Teflon a ostatné mazacie
zložky zmenšujú trenie pri uzatváraní a otváraní spojov. Šetrí
fitingy a závity pre opakované použitie. Pri teplotách medzi 149 a
260°C sa môžu niektoré mazacie prostriedky ur ené pre nízke
teploty odparova , a spoje potom môžu by  len ažko
rozoberate né. Prítomnos  teflonu v Chesterton 900 GoldEnd
Paste zaru uje, že rozoberanie spoja nebude namáhavé.
Viacú elová.
Pri teplotách pod 149°C je GoldEnd Paste ú inná aj ako výborný
antizáderový prostriedok. Mazacie látky u ah ujú spojenie a
teflonové astice zabezpe ujú mazaciu ú innos  až do teploty
260°C.
Drží tesnenie  po as montáže 
Chesterton 900 GoldEnd Paste ú inkuje pri zostavovaní
tesniacich plôch ako nekorodujúca, nejedovatá, tesniaca hmota.

ahko použite ná.
Chesterton 900 GoldEnd Paste sa dodáva v tubách, alebo v
dózach so štetcom, ktorý dosahuje do všetkých miest v dóze.

Produkt je schválený USDA (US hospodárskym úradom) pre
použitie v štátom kontrolovaných mäsospracujúcich a
hydinárskych podnikoch.

NÁVOD K POUŽITIU
Nanies  Chesterton 900 GoldEnd Paste na prvé dva závity
skrutky alebo fitingu. Pri spojení dielov bude pasta zatla ená do
všetkých medzier a škár.

POUŽITIE
- netvrdnúce tesnenie a mazací prostriedok pre závity, pre vede-
   nie kvapalín, plynov, hydraulických a pneumatických médií
- drží tesnenia po as zostavovania
- antizáderový prostriedok pre skrutky, fitingy až do 260°C
- nepoužíva  na kyslík

BEZPE NOSTNÉ OPATRENIA
Nejedovatá.
Upozornenie:
Pri prehriatí nad 260°C vznikajú ažké perfluoruhli ité plyny,
ktoré môžu spôsobi  nevo nos . Pri používaní nefaj i ! Zabráni
styku produktu s tabakovými výrobkami. 

* Telflon je ochranná známka firmy DuPont

Typické fyzikálne vlastnosti

Farba zlatožltá
Merná hmotnos 1.4 kg/l
Vzh ad hladká pasta
Maximálne nasadenia

hydraulické kvapaliny +260°C - 350 bar
plyny +93°C - 7 bar


