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Technický list 
 
 

METANOVA NICRO Thermocup 1200 FL  
 

Mazivo na železničné spínače 
 
METANOVA NICRO Thermocup 1200 FL 
Špeciálna montážna pasta na kovovej báze, ktorá je výsledkom výskumu a vývoja švajčiarskej spoločnosti 
NICRO. 
Vysoko odolná proti nízkym a vysokým teplotám, garantuje dlhodobú ochranu a mazací účinok, aj keď je 
vystavená horúčave, mrazu, dažďu, snehu i námraze. 
Predlžuje interval mazania: 14-21dní. 
Použiteľná na mokré kovové povrchy. Nízka spotreba. 
 
  
Vlastnosti: 
METANOVA NICRO Thermocup 1200 FL 

- tixotropná kvapalná pasta 
- biologicky rozložiteľná, biologicky neutrálny 
- zaisťuje celoročnú prevádzku 
- vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe 
- má vynikajúce mazacie a adhézne schopnosti 
- odolná poveternostným vplyvom a starnutiu 
- zaručuje dlhotrvajúci kĺzavosť a predlžuje interval mazania, znižuje náklady a riziko nehôd 
- vďaka vysoko účinnému podielu suchého mazania, zaručuje výbornú ochranu proti korózii 

a opotrebovaniu 
- je odolná UV žiareniu, je nerozpustná, extrémne odolná vlhkosti, tečúcej vode, slanej vode, snehu 

  - zaisťuje významné zníženie ovládacej sily pre manipuláciu s výhybkou 
  - produkt môže byť použitý na mokrom povrchu, po nanesení vytlačí film vody z povrchu kovu 
  - je inertný k väčšine chemických látok, atmosférické vplyvy neznižujú stabilitu produktu 
  - neobsahuje zložky klasifikované ako jedovaté, škodlivé, žieravé alebo dráždivé 
  - šetrná k životnému prostrediu 
  - je nehorľavá 
  - neobsahuje chlór 
  - spoľahlivo pôsobí v teplotnom rozsahu: od -35 ° C do + 80 ° C 
  - veľmi jemné častice produktu prenikajú hlboko do menších medzier a štrbín a zabraňujú prenikaniu 
    vody a vlhkosti 
  - obsahuje prísady chrániace pred koróziou, ktoré zaisťujú výbornú ochranu povrchu 
 
 
Možnosti použitia: 
METANOVA NICRO Thermocup 1200 FL 
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Je primárne určený pre mazanie železničných výhybiek a pre pomalo - bežné súčasti, ktoré sú vystavené 
poveternostným vplyvom. 
Použiteľný na mokré kovové povrchy, vytláča vodný film z povrchu kovov. 
 
Aplikácie:  
METANOVA NICRO Thermocup 1200 FL 
 
Prvé použitie 
- pred vlastnou aplikáciou je nutné odstrániť prípadnú  vrstvu nečistôt a staré mazivo 
- v ideálnom prípade je vhodné použiť špeciálny odmasťovací  prostriedok NICRO 901 K-3S. 
- nanesie sa pomocou štetca alebo striekacej trysky na trecie plochy 
- pre optimálnu, čisté nanášanie, je odporúčané použiť nanášacie zariadenie Profistar 5 
- nanáša sa na celý povrch klzné plochy- predovšetkým pre zabránenie vzniku korózie 
- nanáša sa v malej vrstve 
- spotreba 100 - 150 g na výhybku 
 
následné mazanie 
- vyčistite štetcom klzné plochy od piesku a hrubých nečistôt a naneste nízku vrstvu  produktu 
- spotreba Thermocup 1200 FL je výrazne nižšie v porovnaní s konkurenčnými mazivami pre železničné     
  výhybky 
- spotreba 50 - 70g na výhybku 
 
Dôležité upozornenie: pred aplikáciou produkt dôkladne premiešať! 
 
METANOVA NICRO Thermocup 1200 FL 

Technické dáta:    Hodnota    Skúšobná metóda       
Farba                                         šedá RAL 7005 
Zápach      špecifický 
Konzistencia     tekutá pasta  
Merná hmotnosť(g / cm3) pri 20 ° C  1,09 g/ml     DIN 51757C 
Viskozita pri 40°C   80 mm2/s     DIN EN ISO 2431 
Bod tuhnutia     -50 °C      DIN ISO 3016 
Index viskozity    136      DIN ISO 2909 
Základový olej – odparovanie  0,47%   pri 75, 528h 
Odlučovanie oleja:     23,5%   40°C,  168 h    DIN 51817 
Pevnosť pri zaťažovaní:    3200 N  pri1min, 1490 ot / min.  DIN 51350 časť 4 
Bod zvaru / zvarové zaťaženie:   3400 N  pri 1min, 1490 ot / min.  DIN 51350 časť 4 
Skúška opotrebovania kalota / vrchlík:  0,80 mm  pri 300 N, 1h, 1490 ot / min.  DIN 51350 časť 5  
Obsah vody     541 mg/kg     DIN 51777 časť 1 
Rozpustnosť vo vode    pod 0,005% pri 20°C 5 h extrakcie 
Zmývateľnosť vodou    2,8% pri 100m, 14 dni  
Biologická rozložiteľnosť   93%  za 21 dni 
  
Použiteľnosť v rozpätí teplôt:   -35 ° C až + 80 ° C  ako kvapalné mazivo 

-50 ° C až + 180 ° C  ako separačný prostriedok   
 
Balenie: 
Pasta: 10kg –plastová dóza 
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