
hebro®chaast K

Produkt

hebro®chaast K to wysokowydajny spray ceramiczny

Właściwości

hebro®chaast K jest korzystnie stosowany na częściach narażonych na bardzo wysokie 
obciążenia lub bardzo wysokie temperatury.

hebro®chaast K to bezmetalowy spray ceramiczny o bardzo skutecznych właściwościach 
smarujących i właściwościach antyadhezyjnych.

hebro®chaast K na stałe eliminuje odgłosy skrzypienia i odgłosy trzeszczenia.

hebro®chaast K hat  ma doskonałą przyczepność i jest odporny na słoną wodę, słabe kwasy i 
zasady, a także na warunki atmosferyczne.

hebro®chaast K ułatwia demontaż i jest odporny na temperaturę do 1200°C.

hebro®chaast K  zawiera najlepsze cząstki ceramiczne, które uniemożliwiają trwałe łączenie.

hebro®chaast K chroni przed korozją elektrolityczną i jest wolny od metali, nie zawiera metali 
ciężkich i nie zawiera azotynów.

Zalety
hebro®chaast K jest bardzo ekonomiczny ze względu na wysoką efektywność powierzchni i 
niski poziom nanoszenia.

hebro®chaast K ma długotrwały efekt smarowania, co zmniejsza czas przestoju maszyny i 
wydłuża żywotność narzędzia.

hebro®chaast K jest nietoksyczny, nie wydziela szkodliwych oparów i jest bezzapachowy, co 
oznacza poprawę zdrowia i bezpieczeństwa dla użytkownika.
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Obszar zastosowania
hebro®chaast K stosuje się wszędzie tam, gdzie potrzebne są własności smarne, 
właściwości antyadhezyjne lub dobra ochrona przed korozją nawet w ekstremalnych 
warunkach takich jak wysokie temperatury do 1200°C lub wpływ kwasów, zasad lub wody.

Dozowanie
hebro®chaast K, wstrząsaj przez ok. 2 minuty przed użyciem. Oczyść powierzchnię z wilgoci, 
brudu i tłuszczu. Nakładać w temperaturze pokojowej z odległości ok. 5-15 cm i pozostawić 
do odparowania. Specjalne właściwości uzyskuje się po odparowaniu rozpuszczalnika (po 
około 1 minucie).

Dane techniczne

Wygląd:    biały 

Zapach:        charakterystyczny

Rozpuszczalność w wodzie:   nierozpuszczalny

http://www.hebro-chemie.de



