NICRO (SWISS) AG
I n d u s t r i e c h e m i e

Thermocup
800
Pasta monta¿owa
na bazie miedzi
zapobiega zapiekaniu
po³¹czeñ przy wysokiej
temperaturze, wysokich
naciskach i korozji

Zalety

 Stanowi skuteczn¹ ochronê
przed zapiekaniem siê
po³¹czeñ œrubowych i
wciskowych z powodu wp³ywu
warunków atmosferycznych,
wysokiej temperatury i
zasolenia
 U³atwia demonta¿ czêœci i
po³¹czeñ œrubowych
pracuj¹cych w wysokiej
temperaturze i poddanych
wysokim naciskom
 Umo¿liwia zachowaæ
w³aœciwy moment demonta¿u
po³¹czenia

Zastosowanie
 Górnictwo wêglowe
 Zak³ady przemys³owe
 Stacje benzynowe
 Rafinerie
 Koleje, tramwaje
 Elektrownie
 Elektrociep³ownie
 Stocznie
 Warsztaty remontowe

W³aœciwoœci
Thermocup 800 jest past¹
monta¿ow¹ na bazie miedzi,
posiadaj¹c¹ w³asnoœci
antykorozyjne i
przeciwdzia³aj¹ce zapiekaniu
po³¹czeñ. Preparat zawiera
mikroskopijne cz¹stki metalu
w œrodowisku dodatków
zapobiegaj¹cym utlenianiu i
korozji. Temperatura pracy od
0
0
180 C do 800 C przy du¿ej
wilgotnoœci wzglêdnej.
Thermocup 800 nie jest
wymywany przez wodê i nie
wypala siê. Przeznaczony
jest do prac monta¿owych w

strefach zagro¿onych
wybuchem np. przez
powstanie iskry. Produkt nie
reaguje z gum¹ i tworzywami
sztucznymi Thermocup 800
posiada niski wspó³czynnik
tarcia równy 0,1 oraz
wytrzyma³oœæ na naciski do
2
3000 N/cm . Preparat
przeznaczony jest do tych
zak³adów pracy gdzie
wystêpuj¹ problemy z
demonta¿em w du¿ej skali i
zastosowanie preparatu
pozwoli znacznie obni¿yæ
koszty.

Sposób u¿ycia
Czêœci przeznaczone do
monta¿u nale¿y starannie
umyæ np. Nicro K-3 S i
wysuszyæ. Na powierzchnie
wspó³pracuj¹ce nale¿y
nanieœæ Thermocup 800 za
pomoc¹ pêdzla lub kopystki i
zmontowaæ.
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Dane techniczne

Thermocup 800 Pasta monta¿owa na bazie miedzi

W³aœciwoœci fizykochemiczne
brunatno-czerwony
Kolor:
pasta
Postaæ:
zapach w³asny
Zapach:
100 %
Zawartoœæ sta³ych sk³adników:
Odparowanie sk³adników przy 105°C: 0
0,1
Wspó³czynnik tarcia:
Mo¿liwoœæ aplikacji przez smarowanie:-30 bis +240°C
-180 do +800°C
Trwa³oœæ mieszaniny:
3 lata (w oryginalnych nie otwieranych pojemnikach)
Czas sk³adowania przy 30°C:

Czynniki ekologiczne
Klasyfikacja toksycznoœci:
Usuwanie odpadów:

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

Opakowania:
1 kg
5 kg,

Puszka
Pojemnik

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

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

Dane zawarte w tym arkuszu maj¹ charakter informacyjny i zosta³y zebrane wed³ug najlepszej wiedzy i dotychczasowego doœwiadczenia.
Nie mo¿emy przejmowaæ ¿adnej odpowiedzialnoœæ za rezultaty u osób trzecich, gdy¿ warunki i stosowane metody znajduj¹ siê poza nasz¹ kontrol¹.

