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Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com 
This document is intended to inform you about product properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this 
document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical data in this product data sheet are typical values. Small deviations, which may occur during the normal manufacturing 
process of the product, will not affect the quality of the product. Although this information sheet is compiled with great care, Eurol accepts no liability for damage resulting from incompleteness 
and/or inaccuracies in the text. We recommend that you always follow the manufacturer's instructions. 

Eurol Ceramic Grease Spray jest wysokiej jakości smarem 
montażowym, składającą się z drobnoziarnistych cząstek ceramicznych 
w nietopliwym smarze opartym na bentonicie dodając środki 
antykorozyjne oraz inhibitory antyutleniające. Eurol Ceramic Grease 
Spray nie zawiera żadnych metali i jest odpowiedni dla części, które są 
narażone na działanie wysokich temperatur i / lub dużego obciążenia 
pracą, takich jak układy ABS, ASR i ESP, sond lambda oraz częśći 
układów wydechowych. Eurol Ceramic Grease Spray zapewnia szybkie i 
łatwe rozluźnienie połączeń przewodów, uszczelek i uszczelnień nawet 
po długiej ekspozycji na wysokie temperatury do 1000 ° C lub wysokie 
obciążenia. Smar ceramiczny Eurol należy przed użyciem dobrze 
wstrząsnąć. Spryskaj przy ok. 20 cm od obiektu. Używaj sprayu do 
smarów ceramicznych Eurol tylko w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast 
przepłukać oczy dużą ilością wody. Substancja łatwopalna. Eurol 
Ceramic Grease Spray ma 3 lata trwałości w nieotwartym opakowaniu w 
chłodnym i suchym miejscu o temperaturze w zakresie od + 5 ° C do + 
25 ° C.
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Barwa Bezbarwny   
Temperatura zapłonu -18  °C ASTM D 93 

Greases - Aerosols

Opis

Eurol Ceramic Grease spray 400ML
Ceramiczna nietopliwa pasta montażowa


