TUŠÍROVACIA PASTA

žltá 

modrá 

červená 

Tušírovacia pasta modrá / žltá /červená s obsahom
minerálneho oleja, parafinickej zložky a plniva.
Je určená pre vyznačovanie nerovností povrchov pri
zlícovaní styčných plôch strojných súčastí.
Pasta veľmi dobre priľne ako na kovový povrch, tak
i na povrch klzných hmôt, nerozmazáva sa
a nezasycháva. Hlavné použite modrej tušírovacej
farby je v strojárenských podnikoch,
poľnohospodárskych podnikoch, opravárenských
závodoch , chemickom priemysle a pod.

Príprava povrchov súčastí:
styčné plochy strojných častí či kovových, alebo obložených klznými materiálmi
(FLUID, umatex,
teflon a pod.) sa očistia handrou, aby neboli na ich povrchu mechanické nečistoty.

Nanášanie tušírovacích pást:
nanesenie vrstvičky tušírovacej pasty sa uskutočňuje najlepšie pomocou zvitku filcu
a rovnomerne sa rozotrie
príklad použitia:
na dolícovaciu klinovú lištu klzného vedenia sa nanesie žltá tušírovacia pasta a na protiplochu,
t. j. na vedenie saní či suportu s ktorým
má byť zlícovaná, sa nanesie modrá tušírovacia pasta. Takouto aplikáciou dvoch farebne
odlišných a kontrastujúcich tušírovacích pást
dosiahneme po „opísaní“ dvojfarebne voči sebe ostro ohraničené a celkom dobre viditeľné
nerovnosti, ako na kovovom povrchu, tak
i na povrchu klznej hmoty klinovej lišty. Merítkom správneho dolícovania lišty je dosiahnutie
24 – 32 zaškrabovaných plôch na povrchu o rozmeroch

25 x 25 mm (1. trieda

presnosti )

Technické požiadavky
Tuširovacia pasta nesmie obsahovať viditeľné mechanické nečistoty.
Tušírovacia pasta ja tmavomodrej farby.
a) roztierateľnosť
 pomocou filcového zvitku veľmi dobrá
b) tepelná stálosť
 10 – 35 °C
c) obsah prchavých látok
 maxim. 0,5 %
d) obsah plnív
 26 – 36,5 %

Skúšanie

Každá vyrobená šarža bude skúšaná:

 vzhľad a farba
 roztierateľnosť

Balenie, značenie, doprava, skladovanie

Obaly likvidujeme ako nebezpečný odpad na skládku odpadov minerálnych olejov.
Tušírovacie pasty – balenie 0,1 kg , 0,5 kg 1 kg
Značenie farby : etiketou na obale.
Skladovanie – cca 20°C.
Záručná doba –minimálne 2 roky.

Ochrana a bezpečnosť práce

Tušírovacia pasta neobsahuje prchavé látky. Pri práci sa nedoporučuje jesť, piť a fajčiť. Používame tiež
ochranné jednorázové rukavice .
Náhodne znečistené ruky doporučujeme umyť v teplej vode mycou pastou a po osušení použiť reparačný
krém
pre prácu s minerálnymi olejmi.

