Pasty

Pasty
PRODUKT

ZÁKLADNÍ
OLEJ

NLGI

TUHÉ MAZIVO/
ZAHUŠŤOVADLO

ROZSAH
TEPLOT [°C]

POPIS

CERTIFIKÁT
O SHODĚ

ANTI-SEIZE PASTY
MI-setral-7 N

MI-setral-7 N/1826

10

Minerální olej

Minerální olej

MI-setral-7 NR
(Sprej)*

Minerální olej

MI-setral-9 C

Minerální olej

MI-setral-9 M

MI-setral-983 K

MI-setral-API THREAD

2-3

2

MoS2 montážní pasta ke všeobecnému použití
s nízkým součinitelem tření,
vhodná také pro strojní tváření např.
protahování, vytlačování a lisování

-

Tmavé
tuhé látky

-40 až +450

Montážní pasta s nízkým součinitelem tření
a vysokým obsahem tuhých maziv
pro montáž a záběh kovových třecích spojení.
Vhodné k použití u lisovaného uložení a všech
druhů mazání strojních částí
při nepatrné či nesouvislé rychlosti.

-

MoS2 montážní pasta s nízkým
koeficientem tření obzvláště
vhodná pro jemně opracované povrchy
*k dostání pouze jako aerosol

-

-25 až +450

2

Měď/
anorganické

-30 až +1180

Mazací a montážní pasta k univerzálnímu
použití na měděné bázi

-

Minerální olej

2

Hliník/
organické

-30 až +1180

Mazací a montážní pasta k univerzálnímu
použití na měděné bázi

-

Minerální olej

2-3

Světlé
tuhé látky/
anorganické

-30 až +1400

Bílá keramická mazací
a montážní pasta neobsahující kov,
vhodná do vysokých teplot

-

Tmavé
tuhé látky

-20 až +150

Pasta pro montáž vysokým tlakem
podle API RP 5A3, bez těžkých kovů,
pro závitové spoje potrubí a opláštění
na naftových polích

-

Měď/
anorganické

-20 až +1000

Univerzální měděná pasta pro kabelové
a šroubové spoje, těsnění, příruby, lineární vedení

-

Tmavé
tuhé látky

-30 až +1200

Speciální pasta pro vysoké teplotní a extrémní
mechanickou zátěž např. pro protlačovací
příruby a při konstrukci výměníků tepla,
kotlů a přístrojů a také pro pomaluběžná
ložiska. Jediná pasta na vše

-

1

MI-setral-CU/TA

Minerální olej

3

MI-setral-HPP 1200 S

Minerální olej

1-2

www.setral.net

- 25 až +450
(+630 ve vakuu)

Tmavé
tuhé látky/
organické

Minerální olej

2

Tmavé
tuhé látky

(+630 ve vakuu)

(krátkodobě+170)
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PRODUKT

ZÁKLADNÍ
OLEJ

NLGI

TUHÉ MAZIVO/
ZAHUŠŤOVADLO

ROZSAH
TEPLOT [°C]

POPIS

CERTIFIKÁT
O SHODĚ

SPECIÁLNÍ PASTY
MI-setral-5 B

MI-setral-9 B

Minerální olej

Minerální olej

2

2

PTFE/organické

-25 až +150

Světlé tuhé/
anorganické

-20 až +1200

Vysoce účinná montážní a mazací pasta na
bázi PTFE pro profily klínových drážek a jiné
posuvné povrchy na kancelářských strojích,
zařízeních, počítačích, optických nástrojích,
papírenských strojích

-

Pasta do vysokých teplot se synergicky
působícími bílými tuhými mazivy na kuličková
ložiska, lisovaná a smyková uložení

-

SI-setral-HSC/N

Silikonový olej

2-3

Světlé tuhé

-40 až +300

Tepelně vodivá pasta

-

SYN-setral-6 B

Syntetický olej

2-3

Bílé tuhé

-30 až +250

Lehká montážní a mazací pasta zejména
k předcházení třecí korozi.
Ideální k mazání sklíčidel

-

Zkapalněná, vysoce viskózní pasta do vysokých
teplot s tuhými mazivy pro vnitřní části kulové
dráhy v rotačních pecích

-

SYN-setral-CG FLUID

SYN-setral-FGP

SYN-setral-WKT

SYN-setral-WKT
FLUID

SemiSyntetické

-

Polosyntetický

2

Syntetický olej

Syntetický olej

1-2

-

Černé-měďnaté
částice

-20 až +1000

Bílé tuhé

-30 až +1200

Šedé tuhé

Šedé tuhé

-30 až +1000

-30 až +1000

H1 montážní a mazací pasta do vysokých teplot
do potravinářského a farmaceutického průmyslu

H1 certifikace,
Halal certifikace,
Kosher certifikace

Pasta bez obsahu kovů do vysokých teplot,
do čepových, šroubových a kabelových spojení,
přírub, těsnění, vodicích drážek, zejména
v chemickém a ocelářském průmyslu. Vhodná
na odlévací nástroje při tlakovém lití hliníku

-

Zkapalněná pasta bez obsahu kovů
do vysokých teplot do dopravníkových řetězů
v pecích, např. v pecích na ohřev ingotů
a trubkových kalicích pecích

-

11

