
Ceramic 1200 
Suurt temperatuuri taluv ja keraamikal põhinev määre, mis sisaldab boornitriidi osakesi. Ceramic 1200 
sobib täiuslikult lahti võtmisel mutrite ja poltide määrimiseks. Talub hästi vett ja happeid. Kaitseb rooste 
eest.

T/N Toode S/C Pakend

85235 Ceramic 1200 C1200 400 ml aerosool

Omadused ja eelised

• Ei sisalda raskemetalle – ohutu
• Talub väga kõrgeid temperatuure -40oC kuni +1200oC –

universaalne
• Sobib ABS-pidurdussüsteemidega – probleemide vaba
• Määre kokku- ja lahti panemiseks – vähem tooteid
• Hallivärviline – paistab nähtavates kohtades vähem silma, nt 
ratta mutritel

• Ennetab oksüdeerumist – lihtne lahti võtta, säästab aega

Kasutamine

Ceramic 1200 sobib hästi sinna, kus tavaliselt kasutatakse vasel põhinevaid määrdeid, näiteks soojust 
tekitavates kohtades ja/või märgades kohtades. Kasutada saab pidurdamissüsteemidel pidurdusklotside 
tagaosades ning pidurdamise lihvklotside liikuvatel äärtel.

Ceramic 1200 ei lase esemetel kinni kiiluda ega roostetama minna. Seda eriti kohtades, kus neid võetakse 
hooldamiseks lahti.

Ceramic 1200 kasutatakse ka tikkpoltide/mutrite lõdvendamiseks/kinnitamiseks kohtades, kus on väga 
kuum, nt väljalaske süsteemides. Lõpetuseks, Ceramic 1200 sobib täiuslikult ABS andurite ümbriste 
kaitsmiseks rooste eest.

Ceramic 1200 vähendab söövitavate hapete ja kemikaalide mõju ning talub värsket ja soolast vett.

Juhised

1.Enne kasutamist raputage korralikult.
2.Kandke otse määritavale alale.



Tehniline teave

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 
Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja 
reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või 
saatke e-post: kentinfo.uk@kenteurope.com

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse 
tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või 
vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, 
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud.

Tingimused
Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega 
talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva 
nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele 
KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. 
Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui 
toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi 
vaimse vara õigust.
.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik 
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei 
vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu 
ees  Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist 
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema 
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele 
tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju 
eest (sealhulgas 

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com

Alus: Keraamika

Sisaldus: Sile määre 

Värv: Hall

Parim enne: 30 kuud

Tollilõivu kood: 3403 1910

VOC: 487 g/l

Erikaal: 0.690 g/ml

Läbitavus IP 50: 260 1/10mm 25oC

Töödeldud: Puudub

Töötlemata: 265 - 295 (alusmääre)

NLGI määrde sort: 2

Tilktemperatuur: > 225oC (alusmääre  DIN / ISO 2176)

Neljapalliline kulumine: Puudub

Neljapalliline keevitus: 2200 N (DIN51350) 

Lisandid / paksendaja: Kaltsiumi segu

Temperatuuritaluvus:
Pidevalt: -40OC kuni + 1200OC 
Ajutiselt: Puudub

Vase söövitus: 1 - 100 (alusmääre DIN 51811)

Dielektri tugevus: Puudub

Mõõte takistus: Puudub

REV: 24/03/2016

Veega ära pesemine: 1 - 90 (alusmääre)


