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Монтажна паста Eurol HT / AL
Високотемпературна монтажна паста
Опис:
Монтажна паста Eurol HT / AL з технологією Eurol SYN-
GIS являє собою змащувальну пасту з протизадирними 
властивостями, стійку до екстремальних значень тиску 
і температури.

Монтажна паста Eurol HT / AL найкраще придатна 
для обробки та герметизації всіх типів гвинтових / 
різьбових і безрізьбових з’єднань у:
• Гальмах
• Системах випуску
• Турбокомпресорах
• Сталепрокатних станах
• Нафтопереробних заводах
• Цементних заводах
• Позашляховиках / сільськогосподарських машинах
• Суднобудуванні чи ремонті суден
• Печах
• Металообробних верстатах
• Підшипниках, ланцюгах за високих температур

Монтажна паста Eurol HT / AL має такі характеристики:
• Рекомендована для змащування за умов екстремально високого тиску
• Відмінний захист від корозії поверхонь, які труться
• Висока стійкість до окислення
• Стійка до дії пари
• Для дуже високих температур до +1100 °C
• Містить тверді мастильні матеріали
• Для чорних та кольорових металів
• Низький коефіцієнт тертя
• Дуже економний у використанні
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Цей документ містить рекомендації або зауваження щодо властивостей та можливих застосувань продукції Eurol. Унаслідок постійних досліджень і розроблення продукції, 
інформація в цьому документі може бути змінена в будь-який час, без попереднього повідомлення. Аналітична інформація в цьому документі може містити типові текстові 
неточності. Читачеві рекомендується зробити остаточний вибір продукту під час діалогу з постачальником.
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Фізичні властивості:
Колір Сірий
Густина за NLGI* 2 ASTM D 217
Тип загущувача Сіль літію
Температура спалаху 150 °C ASTM D 93
Робоча температура -20… 1100 °C

 
*Національний інститут змащувальних матеріалів, США

Інструкції із застосування:
• Видаліть залишки старої монтажної пасти  

з різьбового з’єднання
• Перед нанесенням ретельно очистіть поверхні
• Нанесіть тонким шаром за допомогою щітки


