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DESCRIEREA PRODUSULUI                           S.I.N.: 834-300 
Vaselina Permatex

®
 anti – gripaj, Antiseize este un lubrifiant 

de o mare capacitate, de înaltă temperatura care previne 
uzura prin frecare, gripajul şi coroziunea în timpul asamblării şi 
asigură o mai uşoară demontare. Deasemenea reduce uzura 
în aplicaŃiile de înaltă presiune. Produsul conŃine un amestec 
rafinat de lubrifianŃi cu aluminiu, cupru şi grafit care poate fi 
utilizat pe componente cu mişcare lentă. 
 

AVANTAJELE PE CARE LE PREZINTĂ PRODUSUL 
• Efectiv lubrifiază asamblările expuse la temperaturi înalte 

si presiuni înalte de contact. 
• Adecvat pentru funcŃionare până la temperaturi de 870°C

 

• Reduce coroziunea şi gripajul datorate efectului agenŃilor 
atmosferici sau a produselor chimice 

• Permite o uşoară demontare a componentelor expuse la 
caldură sau medii corozive.

 

 

APLICAłII SPECIFICE 
• Previne gripajul şi frictiunea asamblărilor la temperaturi 

înalte, cum ar fi turbinele sau motoarele cu reacŃie. 
• łevi de eşapament şi bolŃuri de motor  
• Suporturile de frână la sistemele de frânare 
• Şuruburi în U şi bolŃuri de arc 
• Lubrifiază şi permite uşoara demontare ale asamblărilor 

expuse la temperaturi înalte şi la presiuni înalte de 
contact, cum ar fi componentele boilerelor sau 
cuptoarelor, motoare cu reacŃie şi turbine industriale. 

• Balamale, roŃi dinŃate, lanŃuri, roŃi de lant şi role de 
ghidare. 

 

INSTRUCłIUNI DE UTILIZARE 
1. CurăŃaŃi suprafeŃele de contact înainte de aplicaŃie. 
2. Pentru rezultate optime, aplicaŃi produsul pe suprafeŃe 

curate şi uscate.  
3. CurăŃaŃi suprafeŃele cu soluŃia pentru curăŃat Permatex

®
 

Brake and Parts Cleaner. 
4. CurăŃaŃi cu o perie de sârmă orice rugină desprinsă de pe 

suprafeŃe. 
5. AplicaŃi vaselina antigripaj pe componentele ce necesită 

protecŃie. 
6. ReasamblaŃi componentele utilizând valori normale de 

torsiune. 
7. CurăŃaŃi excesul de produs. 
 

Pentru CurăŃare 
1. CurăŃaŃi componentele de excesul de produs cu un 

prosop de unică folosinŃă. 
2. CurăŃaŃi mâinile cu produsele din gama pentru curăŃat  
       mâini Permatex

®
. 

 

PROPRIETĂłILE MATERIALULUI  
                                                                     Valori specifice  
Tipul de produs Chimic                                      Vaselină  
Prezentare                                             Pastă argintie metalică  
Miros                                                                Petrol uşor 

Gravitatea specifică                                          1.13 
Domeniu de temperatura       -60°C (-51F) – 870°C(1,600F)  
Vâscozitatea,stabilitatea                             1000 – 2000 
Punctul de inflamabilitate                                >350°F    
 

INFORMAłII GENERALE 
Acest produs nu este recomandat pentru a fi utilizat în 
medii ce conŃin oxigen pur şi/sau în medii cu sisteme 
de oxigenare abundente şi nu ar trebui să fie utilizat 
împreună cu clor sau cu alte produse puternic 
oxidante. 
 

Pentru o prelucrare mai sigură a informaŃiilor despre 
acest produs, consultaŃi Fişa tehnică de securitate a 
produsului (MSDS). 
 

INFORMAłII DESPRE AMBALARE                                                                                                   
Codul produslui Mărimea tubului 

81343(133AR) 1 oz. Tub 

80078(133k) 
    8 oz. Flacon cu perie         
           ataşabilă în vârf 

80208(767) 
    

16 oz. Flacon cu perie    
           ataşabilă în vârf  

09175 
5 gm cartuşieră,  

cutie de prezentare  
 

DEPOZITARE 
Ideal ar fi ca produsele să fie depozitate într-un spaŃiu rece, 
uscat, în recipiente închise, la o temperatură cuprinsă între 
8 şi 28ºC (46 şi 82ºF), înafară de cazul când pe etichete 
sunt altfel de indicaŃii. Depozitarea optimă este la 
jumătatea inferioară a acestui domeniu de temperatură.  
 

NOTĂ 
InformaŃiile prezentate în acest document sunt furnizate 
numai pentru informare şi se presupune că sunt informaŃii 
sigure, de care se poate Ńine cont. Nu ne putem asuma 
răspunderea pentru rezultatele obŃinute, de către alte 
persoane, ce folosesc metode asupra cărora noi nu avem 
control. Permatex, Inc. în mod expres refuză să 
recunoască toate garanŃiile exprimate în mod clar sau 
implicite, incluzând garanŃiile pentru comercializare 
sau certificatele de conformitate cu un anumit scop, 
provenite din vânzărea sau din uzul produselor 
Permatex, Inc. şi refuză să recunoască orice 
răspundere pentru producerea unor pagube importante 
sau accidentale, de orice fel, incluzând profiturile 
pierdute. Acest produs ar putea fi acoperit de una sau mai 
multe brevete de invenŃie sau de cereri de brevet de 
invenŃie din S.U.A sau din străinătate.

 

 

Acest document nu conŃine date exacte despre produs. 
Datele tehnice conŃinute în acest document sunt destinate, numai,  ca şi date de referinŃă ale produsului. 

Vă rugăm să contactaŃi departamentul tehnic al companiei Permatex, Inc. pentru asistenŃă şi recomandări în cazul unei aplicaŃii specifice. 
Permatex, Inc., Hartford Square North, 10 Columbus Boulevard, Hartford, CT 06106, Nr. de Telefon – (1-87 Permatex) 07/02 

 


