Dawex Chemical, Okružní 4550, 760 05 Zlín, tech. podpora: 777 644 770, tel: 577 242 395, fax: 577 220 252

TUŠÍROVACÍ PASTA
(modrá, červená, žlutá)
Použití:
Modrá, červená a žlutá tušírovací pasta jsou středně viskózní pasty určené pro vyznačování nerovností
při slícování styčných ploch strojních součástí (rovinných i rotačních). Pasty jsou dobře přilnavé na
jakýkoliv povrch, nerozmazávají se a nezasychají. Používá se zejména ve strojírenství, při výrobě
forem a zemědělských a opravárenských podnicích.
Na běžné vyznačení nerovností se používá modrá nebo červená tušírovací pasta, doporučujeme však
také vyzkoušet kombinaci modré a žluté tušírovací pasty (modrou na vodící plochy a žlutou na
pravítko) a tím dosáhneme zvýraznění rozlišitelnosti u nerovností. Současně se odstraní efekt odlesku
od broušené plochy.
Návod k použití:
1. Styčné plochy strojních součástí se očistí, aby se zbavily mechanických nečistot
2. Pomocí svinuté plsti nebo filcu se nanese tušírovací pasta a rovnoměrně se rozetře.
3. Nerovnosti na rovinné styčné ploše se vyznačí pomocí opisovacícho pravítka. Měřítkem správného
dolícování je dosažení 24 - 31 zaškrabaných plošek na povrchu 25 x 25 mm (I. třída přesnosti)
4. U rotačních ploch se nanáší na čep, hřídel, kterými se opíše pouzdro.
5. Ruce znečištěné od tušírovací pasty snadno zbavíte zabarvení tak, že je nejprve umyjete pomocí
malého množství oleje a posléze použijete přípravek na mytí rukou - např. Solvinu, popřípadě
použijte čistič DW 11 z produkce firmy Dawex Chemical.
Balení:
350 g plastová dóza
Skladování:

• Skladuje se v suchu při teplotě 20 oC
• Záruční doba 24 měsíců

Ochrana bezpečnost při práci:
• Po práci umýt ruce mýdlem a použít regenerační krém

Instrukce a informace v tomto technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných
kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Prospekt může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je
však nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Výrobce není odpovědný za škody způsobené nedodržením instrukcí nebo použitím produktu k nevhodnému účelu.
Ujistěte se, že postupujete podle nejnovějšího vydaní technického listu výrobku. Ty jsou k dispozici na naší webové stránce.
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