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Anti-Seize CER Spray – wysokotemperaturowa pasta ceramiczna  w aerozolu 
 
Wysoko specjalistyczna pasta przeznaczona do zabezpieczania i smarowania połączeń śrubowych i 
przesuwnych części ślizgowych pracujących w warunkach wysokiej temperatury.  
Wysoka zawartość stałych cząstek smarujących, głównie proszków ceramicznych, chroni połączenia 
śrubowe nawet po długim czasie pracy w bardzo wysokich temperaturach i umożliwia ich łatwe 
odkręcenie. 
 
WŁAŚCIWOŚCI: 
 uniemożliwia powstawanie zapieczeń i korozji 
 chroni przed rdzą i tribokorozją 
 działa efektywnie w wysokich naciskach i ciśnieniach 
 bardzo dobra odporność na chemikalia i rozpuszczalniki 
 znakomite właściwości uszczelniające w kontakcie z agresywnymi gazami i cieczami 
 wysoka odporność na wodę 
 dobre właściwości antyadhezyjne (oddzielające) 

 
ZASTOSOWANIA: 
 na gorące połączenia śrubowe w takich miejscach jak turbiny, rury wydechowe, koła zębate, 

zawory, łańcuchy, ślizgi 
 do montażu armatury 
 do uszczelniania połączeń 
 do przegubów i osi (zawiasów) na ruchy oscylacyjne 
 jako środek rozdzielający do form 
 do montażu piast - sprawia, że demontaż jest możliwy nawet po długim czasie pracy 
 w branży samochodowej np. do ABS 

 
DANE TECHNICZNE : 
 
Kolor - biały 
lepkość NLGI – ok. 2 
Charakterystyka – MPF2 
Olej bazowy - PAO 
Zagęszczacz – nieorganiczny (bentonit) 
Gęstość 20°C – 1100 kg/m3 
Zakres temperatury - od -50°C do +1400°C 
Temperatura kroplenia – nie ma 
 
     

 

 

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/

