
ATE plastilube 
Trwały smar na duże obciążenia –  
na piszczące hamulce tarczowe i bębnowe

Zalety w skrócie:
n	Dobra amortyzacja dzięki stabilnej, niskiej lepkości
n	Bardzo dobre i trwałe własności smarne dzięki odporności na duże naciski
n	Dobra ochrona antykorozyjna
n	Mniejsza częstotliwość konserwacji dzięki doskonałej przyczepności
n	Świetna odporność na wypłukiwanie dzięki nierozpuszczalności w wodzie
n	Uniwersalność

Numery katalogowe: 
24 tubki po 35 ml: 03.9902-1001.2
12 tubek po 75 ml w stojaku na ladę: 03.9902-1002.2



ATE plastilube

www.ate.de 

ATE – marka koncernu Continental

Continental Aftermarket GmbH 
Postfach 90 01 20 · 60441 Frankfurt a. M. · Niemcy · Telefon +49 69 7603-1 · Faks +49 69 7610-61
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Krótko o ATE plastilube:
ATE plastilube ułatwia montaż i demontaż hamulców.  
Gwarantuje doskonałe i trwałe smarowanie dzięki lepkiej 
konsystencji i dużej przyczepności. ATE plastilube jest  
optymalnym rozwiązaniem do pojazdów z ABS oraz do 
wszystkich zacisków hamulcowych włącznie z aluminiowymi, 
ponieważ nie zawiera metalowych substancji stałych.

Syntetyczny środek zagęszczający zawarty w ATE plastilube 
umożliwia uzyskanie niezwykle dużej odporności na ściskanie. 
Dzięki temu warstwa smarująca nie ulega zniszczeniu 
wskutek nagłych obciążeń udarowych lub ekstremalnych 
nacisków powierzchniowych. Dzięki temu ATE plastilube 
ma również wyjątkowo dobre własności amortyzacyjne.

Miejsca nasmarowane środkiem ATE plastilube są szczegól-
nie dobrze chronione przed korozją.

Rady dla fachowców:
Produkt ATE plastilube może być stosowany do smarowania 
łożysk ślizgowych, szyn foteli, łańcuchów, kół zębatych,  
prowadnic szyberdachów, zawiasów i biegunów akumulatorów.

 

Specyfikacje techniczne:

Produkt wrażliwy na mróz: Nie

Zalecana temperatura  
przechowywania: od 10 °C do 20 °C

Termin przydatności: 24 miesiące

Numery katalogowe: 24 tubki po 35 ml:  
 03.9902-1001.2  
 12 tubki po 75 ml 
 w stojaku na ladę:  
 03.9902-1002.2

Więcej informacji na temat produktu ATE plastilube i szero-
kiego asortymentu sprzętu i narzędzi ATE do serwisowa-
nia hamulców można znaleźć w katalogu narzędzi ATE lub  
w Internecie na stronie www.ate-info.de.


