
Produkt Information

TUNAP.dk

Oplysningerne i denne produktinformation er resultatet af detaljerede undersøgelser. I det omfang, de relaterer til anvendelsen af produktet, skal de betragtes som anbefalinger 
på baggrund af vores erfaringer. På grund af de mange forskellige anvendelses- og arbejdsmuligheder kan vi dog ikke give alment gældende anvis-ninger. Der er derfor ikke tale 
om et juridisk gældende kontraktforhold, og der opstår ingen biforpligtelser af eventuelle købskontrakter. Denne produktinformation er kun gyldig i den til enhver tid gældende 
aktuelle version. TUNAP Danmark ApS | Kometvej 7 | DK - 6230 Rødekro | +45 74 63 09 36 | info@tunap.dk 

913  Bremsepasta

PI 913 20230424

Human Technology®

Metalfri bremse- og monteringspasta til anvendelse i høj- og lavtemperaturområdet fra -40 °C til 
+1.600 °C. Smøre-, skille- og korrosionsbeskyttelsesmiddel til problemfri afmontering og til undgåelse 
af pasningsrust. Ekstremt salt- og stænkvandsbestandig. Minimerer friktion og slid. Til grund- og tynd-
filmssmøring.

TUNAP Human Technology®:
 ✔ Duft- og farvestoffer frigives uden at fremkalde allergi
 ✔ Uden opløsningsmidler
 ✔ Uden nerveskadende n-Hexan
 ✔ Toksikologisk mærkning ikke relevant

Egenskaber
 ✔ Fremragende tryk- og temperaturbestandighed fra -40 °C til +1600 °C
 ✔ Ekstremt højt dråbepunkt
 ✔ Usædvanligt klæbende og modstandsdygtig over for salt og aggressive kemikalier
 ✔ Fremragende korrosionsbeskyttelse, testet med salttågetest iht. DIN EN ISO 9227
 ✔ Forhindrer pålideligt kontaktkorrosion mellem forskellige metaller
 ✔ Meget gode dæmpningsegenskaber
 ✔ Fremragende trykoptagelsesevne og fremragende skillevirkning 8500 N VKA-værdi 

Anvendelsesområde
 ✔ Påføres på bagsiden af bremseklodserne, hvis bremserne hyler
 ✔ Til forbindelsespunktet mellem alufælge og hjulnav
 ✔ Ved reparationer på skive- og tromlebremser
 ✔  Som skillesmøring til forbindelsespunktet mellem alufælge og hjulnav
 ✔  Som monteringspasta til forskruninger i højtemperaturområdet, f.eks. på 

udstødningssystemer
 ✔  Til smøring af friktionspunkter i chassis, motor og gearkasse

Instruktioner
Påføres med penseldåsen på det på forhånd rengjorte smørested.

Bemærk
 ✔ Må ikke påføres på bremsebelægning, friktionsflader og bremseskiver
 ✔ Ikke til smøring af bremsestempler eller tætninger

Produkt navn Indhold Varenummer Antal pr. kasse
Bremsepasta 200 ml 1103533 12 STK


