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Maziva – Mazací tuky 

 

Verze:  --- 

Copper Compound 

Vysoce výkonný montážní produkt na mazání a proti zadření, který může být použit v širokém 

rozmezí teplot od -30°C do + 1200ºC. 

 
Výrobek může být použit na závity a další dosedací plochy, aby se zabránilo napadení rezivěním a korozí 
nebo před vysokými teplotami. Může být použit až 12 měsíců před uvedením zařízení do provozu. 
 
 
Schválení/Výkonové stupně 

Copper Compound    

 
Vhodný pro všechny závitové spoje a 
ostatní stykové plochy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vlastnosti a přínosy 
 
Vynikající výkon 
Copper Compound zajišťuje vynikající mazání a 
ochranu, a to i při vysokém tlaku a vysoké 
teplotě okolí a také při pomalých a 
přerušovaných posunech strojního zařízení. 
 
Dokonalá ochrana  
Produkt chrání proti rezivění a korozi. Zabraňuje 
zadírání součástí.  

 
 
Aplikace 
  
Vhodný pro mnoho aplikací, jako jsou: 
závity, matice, při montáži potrubí, zapalovací svíčky, 
matice kol, brzdové destičky, kontakty baterie, 
pobřežní zařízení, otočné stoly, mostní ložiska, atd. 
 
Vhodné pro různé zařízení, jako je: 
automobilové vybavení, závěsy, kluzné plochy, 
řetězy a kabely atd.  
 
Zemědělské a lesnické stroje. 
 
Průmyslové aplikace v továrnách a dílnách. 
 
Ocelová lana a kabely strojů a vleků. 
 
 
 
 
 
Multifunkční univerzální použití 

Copper Compound je vhodný jako prostředek proti 
zadření a mazivo pro všechny závity a ostatní styčné 
plochy. 
 
Těžké pracovní podmínky 
Copper Compound zvládne teploty od -30°C do 
+1200ºC. 
Vysoké tlaky a vysoké teploty nejsou pro tento 
produkt problémem. 
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Zdraví a bezpečnost 

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval 
významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, 
pokud je správně používán ve vhodné aplikaci. 
Bezpečnostní list (MSDS) je k dispozici na vyžádání u 
místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně 
na internetu http://msds.ashland.com 
 
 
Chraňte životní prostředí 
Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného 
místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody. 
 
 
Typické vlastnosti 
Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné 
produkce. Přestože je výroba v souladu se 
specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu 
objevit odchylky od těchto charakteristik. 
 

Copper Compound 

Vzhled hustý mazací 
tuk 

Textura jemná 
Barva žluto-měděná 
Aplikační teplota °C -30 až +1200 
Doba použitelnosti 2 roky 
Skladování chladno a sucho 

 
Tyto informace se vztahují pouze na produkty 
vyrobené v následující lokalitě (lokalitách): Evropa 
 

Lidé, kteří vědí, používají Valvoline™  
Valvoline je předním prodejcem, distributorem a 
výrobcem kvalitních značkových automobilových a 
průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více 
než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují 
automobilová maziva včetně oleje MaxLife™ - 
prvního motorového oleje speciálně vyvinutého pro 
vozidla s vyšším počtem najetých kilometrů, 
převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická 
maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, 
mazací tuky a produkty pro chladicí systémy. 
 
Více informací o produktech, programech a 
službách Valvoline naleznete na: 
www.valvolineeurope.com 
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