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Leírás 
A rézpaszta használható, mint védőanyag, leválasztó anyag valamint csavarkötések és szinte minden féle nagy 
igénybevételnek kitett csúszófelületek szerelő kenőanyagaként. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alkalmazások 
▪   Magas hőmérsékletnek és korróziós hatásoknak 
     kitett csavarmenetes kapcsolatok összeszerelése. 
▪   Meggátolja a nagy terhelésnek és igénybevételnek 
     kitett menetes csatlakozások és csúszó felületek 
     beégését, berágódását és berozsdásodását. 
▪   Magas hőmérséklet tartományokban leválasztó 
     anyagként használható. 

Előnyök és hasznok 
▪   Lehetővé teszi a problémamentes szétszerelést 
     még hosszú üzemidő után is. 
▪   Jó kopás és korrózió védelem. 
▪   Elérhetővé teszi a meghúzási nyomaték és az 
     előfeszítés optimális arányát. 
▪   Kiváló nyomásfelvevő képesség. 
▪   Hosszantartó kenőképesség. 

Alkalmazási javaslatok 
A legjobb tapadás eléréséhez tisztítsa meg a meneteket és csúszófelületeket a szennyeződéstől és más 

kenőanyagoktól. Az optimális hatáshoz tisztítsa meg a felületeket. A legjobb módszer, ha először 

mechanikusan tisztítja le a felületeket (pl. drótkefével), aztán az OKS 2610 / OKS 2611 univerzális tisztítókat 

használva. Ecsettel, spatulával vagy más hasonló eszközzel egyenletesen vékony rétegben vigye fel, a 

pasztát a csavarfej és az anya érintkezési felületére, valamint a menetekre. A paszta tömítőanyagként is 

működik a vízpermet és a harmat ellen. Ne használja a pasztát zsír helyett, és csak megfelelő 

kenőanyagokkal keverje össze. 

 

Ügyfélszolgálatunk tanácsadó szolgálata szívesen segít, ha bármilyen kérdése lenne. 

 

Fő alkalmazási területek 
▪   Szerviz 
▪   Járműgyártás 
▪   Gépgyártás / jármű szerkezetépítés 
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 Szabvány Körülmények Egység Érték 

Alapolaj 

Típus    Ásványolaj 

Sűrítő 

Típus    Szerves / szervetlen 

Adalékok 

Száraz kenőanyag, típus    Rézpor 

Adalékok    EP, AW 

Alkalmazás specifikus adatok 

Sűrűség DIN EN ISO 3838 20 °C g/cm3 0,92 

Szín    Rézszínű 

Üzemi penetráció DIN ISO 2137 60 ciklus 0,1 mm 310 - 350 

Vízállóság DIN 51 807-1 90 °C fok 1 - 90 

Olajkiválás DIN 51 817 168 óra / 40 °C súly % ≤ 4,0 

Üzemi hőmérsékletek 

Minimális üzemi hőmérséklet   °C -30 

Maximális üzemi hőmérséklet  Kenés °C 100 

Maximális üzemi hőmérséklet  Leválasztás °C 1100 

Korrózió védelmi teszt 

Sóköd teszt DIN EN ISO 9227 30 µm óra > 500 

Kopásvédelemi teszt 

Négy golyós hegedési DIN 51 350-4  N 3.400 

Súrlódási együttható 

Menetsúrlódási együttható DIN EN ISO 16047 
Csavar ISO 4017, M10x55-8.8 fekete-oxid 
Csavaranya ISO 4032, M10-10 fekete-oxid 

 0,13 

 
 
 

Műszaki adatok 

Kiszerelések 

 150 ml-es adagoló ▪     1 kg-os doboz ▪     5 kg-os hobbok 

 25 kg-os hobbok ▪     180 kg-os hordó 


