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Cheshire, M33 7RF, England

UWAGA
Wszystkie informacje, ³¹cznie z ilustracjami s¹ 
wiarygodne. Jednak¿e u¿ytkownicy powinni 
sami oceniæ przydatnoœæ ka¿dego produktu do 
w³aœciwych zastosowañ. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dok³adnoœci pe³nej informacji i 
zrzeka siê odpowiedzialnoœci odnoœnie 
u¿ytkowania produktów. Zobowi¹zania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczaj¹ siê jedynie do 
standardowych warunków sprzeda¿y produktu 
i w ¿adnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialnoœci za przypadkowe i 
poœrednie szkody powsta³e na skutek 
sprzeda¿y, u¿ywania i niew³aœciwego 
stosowania produktu.

SUPERSZYBKI KLEJ

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

X1200

X1200A
X1200 jest smarem o silnych 
w³aœciwoœciach smarnych i 
ochronnych przed korozj¹, 
równie¿ w warunkach 
agresywnego œrodowiska. 
Stanowi mieszaninê 
atominizowanych cz¹stek metali
zawieszonych w kompozycji 
syntetycznych œrodków 
smarnych.
X1200 posiada siln¹ penetracjê 
dziêki czemu wnika w mikropory 
metali tworz¹c na ich 
powierzchni silnie przylegaj¹c¹ 
pow³okê oddzielaj¹c¹ 
wspó³pracuj¹ce czêœci 
mechanizmów.

Po³¹czone jednostki mog¹ byæ 
³atwo demontowane za pomoc¹ 
standardowych narzêdzi nawet po 
wielu latach.
X1200 dobrze przewodzi ciep³o, 
jest stabilny i zachowuje w³asnoœci 
w przedziale temperatur od: -180°C 
do 1200°C, jest odporny na wodê, 
parê
wodn¹, roztwory soli, kwasy, ³ugi, 
oleje.
X1200 jest nietruj¹cy i nie zawiera 
ani o³owiu, ani niklu.
X1200 uszczelnia, dobrze przylega 
do
powierzchni (nie sp³ywa) i jest 
bardzo oszczêdny w u¿yciu.

Trwa³oœæ: NLGI CLASS 1 metoda badania
Postaæ w 20°C: pasta barwy szarej
Gêstoœæ w 20°C wg DIN 51757: 1,6 g/cm3
Konsystencja smaru wg DIN 51818: KLASA NLGI 1
Wytrzyma³oœæ na obci¹¿enie (si³a zespolenia) wg DIN 51350 TEST VKA: 
4000N
Temperatura stosowania: od -180°C do 1200°C
Stabilnoœæ strukturalna na wymywanie wod¹: przy 20°C, -50°C, -90°C
Przydatnoœæ do u¿ycia: 12 miesiêcy, przechowywaæ w suchym, ch³odnym 
miejscu, chroniæ przed mrozem.
Œrodki bezpieczeñstwa: podano w karcie
charakterystyki.

X1200 ma wiele zastosowañ w 
nastêpuj¹cych obszarach:
- zak³ady chemiczne i    
petrochemiczne, papiernie,    
gazownie, elektrociep³ownie
- sprzêt do budowy dróg,  
warsztaty, gara¿e
- doskonale sprawdza siê w 

przemyœle samochodowym, przy 
produkcji urz¹dzeñ sanitarnych oraz 
urz¹dzeñ do uzdatniania wody, w 
warsztatach naprawiaj¹cych silniki.        
- przemys³ spo¿ywczy, produkcja 
opakowañ, stocznie, kopalnie, huty 
szk³a, itp....

Kod artyku³u           Nazwa                          Opakowanie               Rodzaj
X1200A                    X1200                           aerozol 400ml            Smary  

Chroni przed korozj¹ galwaniczn¹ i wp³ywami œrodowiska.

Odporny na ekstremaln¹ temperaturê (-180°C do 1200°C).

Odporny na wysokie ciœnienie (2300 kilogramów / cm²).

Odporny na sól, wodê, parê wodn¹, opary chemiczne, 
roztwory soli, rozpuszczalniki, itp.

U³atwia monta¿ i demonta¿.

Bardzo ekonomiczny (1 kg / 45 m²).

Nie zawiera niklu.

Chroni przed korozj¹ galwaniczn¹ i wp³ywami œrodowiska.

Odporny na ekstremaln¹ temperaturê (-180°C do 1200°C).

Odporny na wysokie ciœnienie

Odporny na sól, wodê, parê wodn¹, opary chemiczne, 
roztwory soli, rozpuszczalniki, itp.

U³atwia monta¿ i demonta¿.

Bardzo ekonomiczny (1 kg / 45 

 (2300 kilogramów / cm²).

m²).

Nie zawiera niklu.
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