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Technický list 
 

METANOVA ISOLATOR  
 

 

Pasta na vysokonapäťové izolátory 

 
 

METANOVA ISOLATOR – Špeciálny vysoko účinná čistiaca pasta predovšetkým v oblasti keramických 
izolátorov, rozvodní, ale aj na čistenie a leštenie výrobkov z porcelánu, plastu, medi, mosadze, ušľachtilej 
ocele, pochrómovaných dielov , emailu, vodovodných armatúr, dlaždíc a ďalších. V porovnaní s bežnými 
mechanickými metódami čistenia, prináša 50 - 75% úsporu nákladov.  
 
Vlastnosti: 
 
METANOVA ISOLATOR  

 Čistič, ktorý odstraňuje aj tie najodolnejšie nečistoty.  

 Na povrchu zanecháva ochranný film, ktorý trvale chráni proti vode a špine.  

 Zabraňuje možnému preskoku elektrického prúdu. 

 Fyziologicky nezávadný, neobsahuje toxické a dráždivé látky.  

 Nenapadá kovové materiály, nespôsobuje koróziu.  

 Nie je jedovatý ani karcinogénne.  

 Úspora nákladov, ľahká práca. 
 
Možnosti použitia: 
 
METANOVA ISOLATOR 

 Rozvodne NN, VN a VVN, ZVN 

 Keramické izolátory  

 Porcelán, plast, kovy, dlaždice 

 Nerezová oceľová zábradlia, drezy ... 
 
Aplikácie:  
 
METANOVA ISOLATOR - Naneste v potrebnom množstve pomocou vlhkej hubky alebo vlhkej textílie. 
Krúživým pohybom vyčistite nahrubo čistený povrch, následne jemnou textíliou plochu dokonale vyleštite. 
V prípade silného znečistenia nechajte pastu pôsobiť dlhšiu dobu, následne znova vyčistite a vyleštite 
povrch. 
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METANOVA ISOLATOR  
Technické dáta:    Hodnota    Skúšobná metóda       
Farba                                         biela  
Zápach      charakteristický  
Konzistencia     pasta  
Hodnota pH:      10   pri 20 ° C  
Teplota tavenia:     -80 ° C  
Teplota varu:      110 ° C  
Teplota vznietenia:     nehorľavá tuhá látka  
Teplota vzplanutia:    > 300 ° C  
Medze výbušnosti:     nie je výbušný  
Tlak pár:      2,3 hPa  pri 20 ° C  
Relatívna hustota:     nie sú údaje  
Rozpustnosť vo vode:    nerozpustný, nemiešateľný 
 
 
Balenie: 
Pasta: 1 kg – plastová dóza 
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