
COPPER GREASE 
Chống mài mòn và bám dính tốt ở nhiệt độ cao

Bảng thông tin kỹ thuật

• Độ ổn định nhiệt cao
• Chịu được hóa chất và ảnh hưởng của thời tiết
• Chống ăn mòn

• Độ bám dính tuyệt vời
• Ngăn ngừa mòn và dính
• Dễ dàng loại bỏ sau này
• Phun tia trực tiếp
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Đặc tính kỹ thuật

Copper Grease

Dung tích 400 ml

Thành phần Mỡ EP và các hạt đồng nhỏ

 Hàm lượng VOC Khoảng 69% w/w

Hàm lượng chất rắn Khoảng 31% w/w

Màu sắc Màu đồng

Mùi Đặc tính

Hình dạng Bột

Tỉ trọng tương đối ở 20 ° C 0.767 g/ml

Năng suất 1.26 g/sec

Áp suất hóa hơi ở 20 ° C 3 đến 4 bar

Nhiệt độ hoạt động - 40 ° C lên đến + 1.100 ° C

Sự miêu tả
Rymax Copper Grease là chất bôi trơn chống co và ren đồng 
chất lượng cao có thể được sử dụng để ngăn chặn sự bám, 
ăn mòn và co giãn ở những nơi có điều kiện nhiệt độ cao. 
Copper Grease chứa một tỷ lệ cao các mảnh đồng siêu nhỏ 
trong chất mang mỡ bán tổng hợp và được bổ sung các chất 
ức chế ăn mòn và gỉ chất lượng cao. Nhiệt độ hoạt động từ - 
40 ° C đến + 1.100 ° C.

Các ứng dụng
• Bộ phận phanh
• Bộ phận xả
• Các mối nối bắt vít, tiếp xúc với nhiệt độ cao

• Cực pin
• ren (vít) của bugi

Cách sử dụng ?
Trước khi sử dụng, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì 
và thực hiện phù hợp. Bình xịt phải có nhiệt độ phòng. Nhiệt độ 
xử lý tốt nhất từ   5 đến 30 ° C. Lắc đều bình xịt trước khi sử 
dụng

Đặc tính bôi trơn cụ thể đạt được sau khi làm bay hơi dung môi
( khoảng 1 phút).

Những lợi ích




