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Pasta CIR BE 1 K – specjalna pasta wysokotemperaturowa na bazie miedzi  

Specjalnie opracowana, wysokotemperaturowa pasta smarująca zawierająca cząstki stałe miedzi i grafitu, oparta na 
biodegradowalnych syntetycznych estrach i zagęszczaczu kompleksowo aluminiowym. CIR BE 1 K jest pastą specjalnie 
zalecaną  jako doskonały środek smarujący do przecinaków, dłut, grotów w młotach pneumatycznych i hydraulicznych 

oraz specjalnie dedykowanym środkiem do smarowania elementów roboczych wiertnic i wszelkiego rodzaju urządzeń 
drążących. 

WŁAŚCIWOŚCI: 
 bardzo dobre właściwości antykorozyjne 

 nie zawiera oleju mineralnego 

 ulega biodegradacji 

 nie zawiera siarki, ołowiu i niklu 

 posiada bardzo dobrą odporność na wodę 

 bardzo dobre właściwości oddzielania 

 dobre właściwości uszczelniające 

 bardzo dobre właściwości przenoszenia (odejmowania) ciepła 

 bardzo dobra przyczepność 

ZASTOSOWANIA: 

 w powietrznych wężach lub smarownicach  
 do smarowania młotów, dłut, urządzeń do wbijania (kafarów), wiertarek, szlifierek, pomp, podnośników, zacisków 

i imadeł i innych elementów narażonych na ogromne naciski, uderzenia, temperatury i zapylenie 

 do wszelkich połączeń śrubowych, tulei, sworzni, szpilek, trzpieni itp. 
 do uszczelnień wysokotemperaturowych i wysokociśnieniowych 

 łączenie rur, przeguby itp. 
DANE TECHNICZNE :  

Kolor - miedziany 

Spójność klasy NLGI - 1 

Nazwa MPFE1-30 

Baza -Ester 

Zagęszczacz - nieorganiczny 

Charakterystyka - ISO-L-XCGEB1 

Gęstość 15°C - 1150 kg/m3 

Lepkość oleju bazowego, 40°C - 32 mm2/s 

Zakres temperatury - -30 -> +1200°C 

Wodoodporność 0-90 

 

 

FEHCHEM – specjalista w dziedzinie środków smarnych i chemii przemysłowej                                                                          
Dzięki stałemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci mogą czerpać korzyści ze stabilnej, najwyższej jakości produktów. Obecnie 
w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 różnych specjalistycznych środków smarowych dla wszelkich działów przemysłu (smary, oleje, chłodziwa, produkty w 
aerozolach, oraz bardzo szeroką ofertę chemii przemysłowej, odtłuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalników,  itp.)       
OFERUJEMY :                          
Stałe doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobór środków smarnych mając na uwadze zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie następujących 
problemów : nadmierne zużycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie się maszyn, głośna praca, wycieki, nadmierne zużycie środków smarnych, itd.   

http://www.lubritec.pl/

