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Technický list 

Zabrušovací pasta na ventily 
Hrubá a jemná 

 
Na bázi: ve vodě rozpustný syntetický olej s korundovým abrazivem                  
Vydání: 12.10.2009 
 
Popis produktu 
Zabrušovací pasta na ventily, hrubá a jemná, je produkt na bázi ve vodě rozpustného syntetického oleje a korundového 
abraziva. Obě složky se smíchají v jedné plechovce ze dvou separátních komor a otvorů. Hrubá pasta se používá pro 
předbroušení a jemná pasta je používána pro dosažení požadovaného povrchu. Obě zabrušovací pasty je snadné použít, 
nestékají z povrchu a lze je snadno omýt vodou (díky rozpustnosti ve vodě) po dokončení broušení.  
 
Oblasti aplikace 
Zabrušovací pasta na ventily, hrubá a jemná, se používá především pro zabroušení sedla ventilů, ale lze ji využít i pro jiné 
komponenty jako jsou kulový ventil, kužel ventilu apod.  
 
Technické údaje 
    Hrubá     Jemná  
Barva:    šedá      šedá  
Zápach:   mírný      mírný 
Konzistence:   viskózní kapalina   viskózní kapalina 
Hustota:   cca 1,75 g/cm3    cca 1,95 g/cm3  
Velikost abraziva:  90 – 200 μm    < 90 μm 
 
Úvodní poznámka 
Před použitím je nezbytné přečíst bezpečnostní list výrobku k získání informací o preventivních opatřeních a bezpečnostních 
doporučeních. Také u chemických výrobků, vyjmutých z povinného označení, je nutno vždy dodržovat přiměřená 
bezpečnostní opatření. 
 
Aplikace  
Před vlastní aplikací nejdříve obě pasty (hrubou i jemnou) důkladně třete, abyste dostali homogenní pastu. Je-li třeba, 
můžete přidat vodu.  
 
Doporučení 
Jako první krok použijte hrubou pastu pro zabroušení dílů k dosažení téměř požadovaného sedla ventilu. Jako druhý krok 
doporučujeme použít jemnou pastu pro dosažení konečného povrchu a skutečného sedla ventilu.  
Po zabrušovací operaci díly opláchněte vodou, odstraňte zbytky brusiva a díly vysušte tlakovým vzduchem. 
 
Důležité 
Je naprosto nezbytné odstranit veškeré zbytky brusiva z dílů. Jakékoli zbytky mohou způsobit poškození motoru. 
 
Skladování 
Nebezpečí zmrznutí ne 
Skladovací teplota  10°C až 30°C 
Trvanlivost   12 měsíců 
 
Balení     
Plechovka   100ml (2x50ml)  Art.no.  114.78B(D) IDH 142228  
 
Nebezpečí / bezpečnost / dopravní předpisy 
Viz. bezpečnostní list výrobku 
 
Bezpečnostní pokyny Viz. bezpečnostní list produktu 
 
Označení pro dopravu 
Viz. bezpečnostní list produktu 

Upozornění 
Naše údaje odpovídají stávající úrovni chemického a technického vývoje, nekladou si nárok na úplnost. Nejlepší cesta, jak se 
vyhnout nezdarům, za které nemůžeme nést zodpovědnost, je provedení vlastních pokusů. Proto rozdílné způsoby použití a 
zpracování materiálů vyžadují odsouhlasení pro dané podmínky. 
 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předešlá vydání svoji platnost. 
Henkel KgaA 
D-40191 Düsseldorf 
Tel.: 06221-704-0 
Fax: 06221-704-698 

Zastoupení v ČR: 
Henkel ČR spol s r.o. 
U Průhonu 10 
170 04 Praha 7 
Tel.: 220 101 111 
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