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                                                                                                       THERMO CONTACT (Aerosol)  
  

  
 

Elektrovodivá montážní pasta s antiadhesivními vlas tnostmi. 
Pro profesionální užití  

 
 
 
THERMO CONTACT je pasta tvořená komplexem hliníku na minerálním nosiči.. 
Výrobek je speciálně navržen tak, aby zabránil vzniku oxidace a korozi a poskytuje trvalou ochranu.. 
Umožňuje montáž a demontáž dílů vystavených vlivu chemikálií a teplotě, což usnadňuje údržbu. 
THERMO CONTACT podporuje elektrické kontakty. 
 
 
 
Ochrana proti korozi:  ochranný povlak na šrouby, kabely, řetězy nebo jakékoli jiné zařízení vystavené 
korozívní atmosféře (průmysl, námořní doprava apod.). 
Odolnost vysoké teplot ě: umožňuje snadnou montáž a demontáž čepů, těsnění hlav válců, šroubů a 
matic. Jakýkoli závitový prvek vystavený vysokým teplotám lze snadno demontovat bez zablokování nebo 
destrukce dílu. 
Eliminace zhoršeného stavu závit ů: umožňuje snadnou eliminaci špatného stavu povrchu závitu a 
umožňuje jeho snadnou demontáž. 
 
 
 
Informace pro použití:  před montáží naneste povlak THERMO CONTACT na díly, které se mají smon-
tovat. 
Specifická aplikace: sva řování. 
THERMO CONTACT pasta je zvláště účinná pro ochranu svařovacích trysek. Aplikujte na rozstřikovací 
trysky uvnitř i vně rozstřikovacích trysek, jakož i na části, které je třeba chránit proti zbytkovému rozstřiku 
při obloukovém svařování. Nestříkejte na části, které jsou příliš horké. Takto ošetřené díly jsou chráněny 
po mnoho hodin bez nutnosti obnovení aplikace. Antiadhesivní vlastnosti pasty THERMO CONTACT za-
braňují ucpání a části udržují svůj profil a je tak zabraňováno tvorbě bublin. 
ZABRÁNTE KONTAKTU S KYSLÍKEM. 
Aerosoly musí být používány do jednoho roku od dodání, aby se dosáhlo optimálních vlastností produktu. 
Reklamace po tomto čase již nebude možná 
 
Parametr Metoda Jednotka Hodnota 
Vzhled Vizuálně  pasta 
Barva Vizuálně  stříbrná 
Rozsah použitelnosti  ºC až 600 
Hustota při 15ºC NF T 60-101 kg/m3 1 100 

 
Tyto charakteristiky produktu jsou pouze orientační a odpovídají našim současným výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo změnit vlast-
nosti ve prospěch svých zákazníků v souladu s nejnovějšími technologiemi. Před použitím tohoto výrobku, je doporučeno se seznámit  s návo-
dem k použití a dopadem na životní prostředí v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu 
znalostí daného produktu. Uživatel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro jeho použití. V žádném případě IGOL nemůže nést odpověd-
nost za škody způsobené případným zneužitím. 
 

                                                                                                                                                                                   Datum FR : 17/09/2015 

                                                                                                                                                                                   Datum CZ : 19/10/2017 
 
 
Distributor pro Českou republiku:  
Unifleg CZ spol. s r.o. , Na Křečku 365, 109 04 Praha 10, tel.:  +420 272 083 251, fax: +420 272 083 255, mobil: +420 606 
541 904, e-mail:  unifleg@unifleg.cz, www: www.unifleg.cz,  
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