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1. Allmän beskrivning 

Keramisk monteringspasta, från -40°C upp till +1400°C. Förhindrar kärvning och nötning på alla gängade detaljer 
av metall. Skyddar bromsdetaljer mot inbränning och förhindrar oljud från skivbromsar. Lämplig för ABS. Ingen 
risk för galvanisk korrosion.  
 

2. Egenskaper 
•  Möjliggör enkel demontering av gängade delar, tätningar och flänsar till och med efter lång tid av för högt tryck 
och temperatur. 
•  Skyddar mot inbränning, korrosion och kärvning.  
•  Stoppar och förhindrar oljud och vibrationer i skivbromsar.  
•  Innehåller ej klorerade lösningsmedel. 
•  Helt fritt från bly och kromat. 
•  Utmärkt vattenbeständighet. 
•  Fungerar inom ett brett temperaturområde.  
 

3. Användningsområden 

•  Ljuddämpande massa för gnisslande bromsar. 
•  Flänskopplingar under förhållanden med hög temperatur. 
•  Stift- eller splinekopplingar. 
•  Gängade kopplingar.  
 

4. Anvisningar 
•  Applicera på ren, torr yta. 
•  Applicera ett tunt och jämnt skikt. 
•  Blanda inte med andra produkter. 
•  Använd inte på spänningssatt utrustning. 
•  Får bara användas med god ventilation.  
•  Använd något av CRC-rengöringsmedlen för att avlägsna rester eller överskott av produkten. 
•  Säkerhetsdatablad i enlighet med EG:s förordning 1907/2006 art. 31 och efterföljande tillägg finns för alla 
CRC-produkter.  
 

5. Typiska produktdata (utan drivgas) 
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Utseende Pasta.  
Färg  Vit / Vitt / Vita.  
Lukt  Förnimbar lukt.  
Flampunkt  >200 °C  
Densitet  1.419 g/cm3 (@ 20°C).  
Arbetstemperatur aktiv produkt:  -40-->+1400 °C  
4-ball weld load active product 3800 N  
NLGI class 3   
 

6. Förpackning 

Aerosol 12x300 ML 
TI can 12x500 G 
TU 12x100 G  
 

  
Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laboratorietester. På grund av den stora variationen i utrustning och 
förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorer som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före 
användning. All information ges i god tro, men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd. Detta tekniska datablad kan redan ha 
reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den 
senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com 
Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida reviderade versioner 
skickade till dig automatiskt. 
Version  CRC_RED-METAL_FREE_PASTE_AUT-20130925  
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