Thermocup
1200
rodek zapobiegaj¹cy
zapiekaniu siê
po³¹czonych elementów
pracuj¹cych w wysokich
temperaturach
Smar do
wolnoobrotowych ³o¿ysk
wysoko obci¹¿onych
Zalety

W³aciwoci

 Chroni z³¹cza przed niekorzystnym wp³ywem wysokiej temperatury, wysokim cinieniem oraz korozj¹
 Odporny na temperaturê w zakresie od -1800 do +12000C (2920F
do 22000F)
 Zapobiega zapieczeniom po³¹czeñ
 Skraca czas monta¿u
 U³atwia demonta¿ elementów
 Chroni przed wp³ywem rodków
chemicznych i skutkami zapiekania
 Tworzy d³ugotrwa³¹ pow³okê
ochronn¹

THERMOCUP 1200 zawiera koloidalnie podzielone cz¹steczki metalu
w rodowisku dodatków przeciwutleniaj¹cych oraz antykorozyjnych,
które s¹ odporne na wodê, sole,
kwasy, zasady, wysok¹ temperaturê
i cinienie.
Posiada wspó³czynnik tarcia równy
0,10 i odpornoæ na naciski wynosz¹ce 220MPa (2200 KG/cm2) i zapewnia d³ugotrwa³¹ ochronê pomiêdzy po³¹czonymi elementami na
wiele lat.
Zapobiega zapieczeniom pomiêdzy
po³¹czeniami stalowymi, aluminiowymi i innymi metalami.

Zastosowania

Wskazania u¿ycia











Zaleca siê uprzednie wyczyszczenie
czêci preparatem NICRO K-3 S.
Spryskaæ lub nanieæ cienk¹ warstwê na elementy wspó³pracuj¹ce. W
konsekwencji zmniejszy to si³ê,
z jak¹ trzeba bêdzie montowaæ
elementy, poniewa¿ THERMOCUP
dzia³a jak niewidzialne ³o¿ysko
kulkowe pomiêdzy otworem a trzpieniem. W przypadku po³¹czeñ gwintowanych nale¿y nanieæ THERMOCUP wewn¹trz nakrêtki oraz na ru-

Przemys³ metalowy
Przemys³ wydobywczy
Rafinerie, petrochemie
Przemys³ samochodowy
Przemys³ hutniczy
Warsztaty remontowe
Stacje obs³ugi i naprawy
Energetyka
Elektrownie

Dziêki swoim bardzo dobrym w³asnociom smarnym w du¿ym stopniu u³atwia monta¿ i demonta¿ elementów.

bê, a czêci bêd¹ ochronione przed
zapieczeniem spowodowanym przez
korozjê. Powierzchnie chropowate po
posmarowaniu staj¹ siê odporne na
naciski. Nawet jeli elementy s¹
wystawione na wp³yw temperatury lub
rodków chemicznych demonta¿ jest
mo¿liwy nawet po wielu latach.
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Dane techniczne

Thermocup 1200

Kolor:
Zapach:
Gêstoæ wzglêdna, pasta:
Zakres temperatur pracy:

szary
prawie bez zapachu
1,3 g/cm3
do 2050C jako p³ynne smarowanie
do 4500C jako suche smarowanie
od -1800C do +12000C jako ochrona przed zapiekaniem
48%
220 MPa (2200 KG/cm2)
0,10
0,2% masy
0,3% masy
dobre w wodzie destylowanej (DIN 51807)
nierozpuszczalny

Minimalna zawartoæ substancji sta³ych:
Odpornoæ na naciski:
Wspó³czynnik tarcia:
Max zawartoæ siarki (DIN 51400):
Oddzielenie oleju (N) przy max. 400C (DIN 51817)
Wytrzyma³oæ w wodzie przy 90oC:
Rozpuszczalnoæ w wodzie:
Maksymalna trata wagi po 20 h:
w temp. 2000C
w temp. 3000C
w temp. 10000C

12,1% masy
48,9% masy
59,5% masy

Czynniki ekologiczne
Klasyfikacja toksycznoci:

Nie dotyczy

Sposób utylizacji:

Zgodnie z Ustaw¹ o odpadach Dz. U. Nr 96 poz. 592 z
1997 r. wraz z póniejszymi zmianami.

Posiada atest PZH

Opakowania
Aerozol
Puszka z nakrêtk¹
Beczka

400 ml
1 kg
5 kg, 10 kg, 20 kg

Importer:

NICRO (SWISS) AG
CH-9469 Haag SG
Tel. 081 / 750 36 80
Fax 081 / 750 36 90

GT 85 Polska Sp. z o.o.
20-731 Lublin, ul. Poznañska 10/3
Tel. 081 / 527 84 85
Fax 081 / 527 86 22

Dane zawarte w tym arkuszu mają charakter informacyjny i zostały zebrane według najlepszej wiedzy i dotychczasowego doświadczenia.
Nie możemy przejmować żadnej odpowiedzialności za rezultaty u osób trzecich, gdyż warunki i stosowane metody znajdują się poza naszą kontrolą.

