
 

KARTA INFORMACJI 
TECHNICZNEJ 

1616 - X1 SMAR CERAMICZNY 

OPIS 
Smar ceramiczny odporny na wysoki nacisk, oraz temperatur . Zapobiega „zapiekaniu si ” metali. Zawiera 
technologi  BoroTecX®, która pozostawia oboj tn  chemicznie barier  z mikroskopijnych p ytek, która zapewnia 
ochron  o wiele d ej ni  inne nieodporne na wysok  temperatur  spraye. Pozostawia ultra cienk  warstw , 
zabezpieczaj c i smaruj c pokryte powierzchnie. Produkt jest zgodny z norm  H1 i dopuszczony do 
przypadkowego kontaktu z ywno ci . 

ASNO CI PRODUKTU 
 Zapobiega zapiekaniu, zaciskom i zatarciom 
 Wytrzymuje wysokie temperatury 
 Odporny na substancje chemiczne, wod  i warunki atmosferyczne 
 Nie zawiera metalu i jest nieprzewodz cy 
 Izoluje, zabezpiecza przed zapieczeniom pomi dzy ró nymi metalami i ich korozj  
 Nie zawiera silikonu 

ZALECANE STOSOWANIE 
 Do monta u bojlerów, piecy, silników, uk adów ogrzewania, pomp wodnych, itp. 
 Uk ady hamulcowe 
 Zapobiega zapieczeniom i zatarciom uk adów wydechowych, systemów ABS, itp. 

 
 

DANE TECHNICZNE 
Wygl d: 
Kolor: 
Temperatura pracy: 

Przezroczysty 
Bia y 
-30°C do +1100°C 

PRZYGOTOWANIE POD A 
Upewni  si , e urz dzenia elektryczne s  odizolowane i sprawdzi  czy produkt nadaje si  do u ycia na 
danej powierzchni. Oczy ci  powierzchni  z pozosta ci starych smarów. 

INSTRUKCJA STOSOWANIA 
Wstrz sn  przed u yciem. Nanie  cienk  warstw  z odleg ci 20cm-30cm. Nie nak ada  zbyt grubej 
warstwy. 
WARUNKI APLIKACJI 
Temperatura otoczenia od  5° do 35°C. 
ZASADY BEZPIECZE STWA 
Nale y zapozna  si  z kart  charakterystyki i informacjami na etykiecie. 

TRWA  PRODUKTU / WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
3 lata od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamkni tych pojemnikach w suchych, 
dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bez dost pu promieni s onecznych, w temperaturach od 5° do 
35°C. 
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Informacje tu zawarte przekazywane s  w dobrej wierze. Poniewa  warunki aplikacji s  poza nasza kontrol , firma Rust-Oleum MATHYS n.v. nie mo e 
ponosi  jakiejkolwiek odpowiedzialno ci lub obci  finansowych, które mog   wynika  z niew ciwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega 
sobie  prawo  modyfikowania  danych  bez  uprzedzenia.                          

 


