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                                                                                                                        PATE AS 450 (Aerosol) 
  

  
 

Mazivo pro extrémní tlaky a teploty 
Pro profesionální užití 

 
 
 

PATE AS 450 je mazivo, které obsahuje více než 50% disulfidu molybdenu (MoS2) s velmi vysokou čisto-
tou v gelové bázi, která tvoří hladkou pastu. Vytváří mazací vrstvy, které jsou velmi dobře přilnavé k ošet-
řovaným povrchům. Tato vrstva je velmi odolná vůči silným zatížením a rázům: chrání před opotřebením, 
zabraňuje tvorbě úsad i při vysokých teplotách. 
- mazání pastou až do 165 ° C. 
- polosuché mazání do 400 ° C 
Mazivo je velmi účinné proti tvorbě tribokoroze a falešného brinnellingu.  
 
 

 
Mazání a ochrana dílů vystavených vysokým tlakům nebo vysokým teplotám: vodítka, kluzná ložiska, 
různá ozubená kola, kola a šneky, ventily, osy přesných nástrojů atd. 
Lisování za tepla i za studena bez potrhání materiálu 
Montáž / demontáž šroubů. 
Prvotřídní lapování bez poškrábání, vazby nebo trhání kovu. 
Obrábění (lisování, ohýbání, ražení, řezání, obrábění řezných nástrojů). 
 
 
 
PATE AS 450 by se neměl používat nadměrně, ale měl by být aplikován v tenkých vrstvách. 
Pečlivě odmasťujte povrchy, které mají být namazány. PATE AS 450 aplikujte na ošetřovaný povrch 
měkkou kůží, štětcem, kartáčem nebo hadříkem. 
Mechanická aplikace (kartáč nebo rotační válec) umožňuje zlepšit aplikovaný film a následně zvýšit 
únosnost mazací vrstvy. 
 
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  hladká pasta 

Barva Vizuálně  šedá až modrošedá 

Rozsah použitelnosti  ºC -25 až 400 

Třída NLGI   2 

MoS2  
 

50%/5µm 

 
Tyto charakteristiky produktu jsou pouze orientační a odpovídají našim současným výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo změnit vlastnosti 

ve prospěch svých zákazníků v souladu s nejnovějšími technologiemi. Před použitím tohoto výrobku, je doporučeno se seznámit  s návodem k po-
užití a dopadem na životní prostředí v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu znalostí da-

ného produktu. Uživatel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro jeho použití. V žádném případě IGOL nemůže nést odpovědnost za škody 

způsobené případným zneužitím. 

 
                                                                                                                                                                                   Datum FR : 06/08/2015 
                                                                                                                                                                                   Datum CZ : 12/10/2018 
 

 
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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