Produkt Informasjon
Human Technology®

913 Bremsepasta

Metallfri bremse- og monteringspasta for bruk i høy- og lavtemperaturområdet fra -40 °C opptil +1600 °C.
Smøremiddel, slippmiddel og korrosjonsbeskyttelsesmiddel gjør demonteringen problemfri og forhindrer
friksjonsrust. Tåler salt og vannsprut ekstremt godt. Minimerer friksjon og slitasje. For grunning og tynn påføring.
TUNAP Human Technology®:
BB Uten allergifremkallende parfymer og fargestoffer
BB Uten løsemiddel
BB Uten nerveskadelig n-heksan
BB Uten toksikologisk relevant merking
Egenskaper
BB Enestående trykk- og temperaturbestandighet fra -40°C til +1600°C
BB Ekstremt høyt dråpepunkt
BB Meget heftende og svært motstandsdyktig mot salter og aggressive kjemikalier
BB Førsteklasses korrosjonsbeskyttelse, testet med saltspraytest iht. DIN EN ISO 9227
BB Forhindrer kontaktkorrosjon mellom ulike metaller
BB Svært gode dempeegenskaper
BB Utmerket trykkopptak og fremragende separasjonsgrad 8500N VKA-verdi
Bruksområde
BB Påfør på baksiden av bremseklossene ved bremselyd
BB For koblingen mellom lettmetallfelg og hjulnav
BB Ved reparasjon av skive- og trommelbremser
BB Som separasjonssmøring for koblingen mellom lettmetallfelg og hjulnav
BB Som monteringspasta for skrueforbindelser i høytemperaturområdet f.eks. på eksosanlegg
BB For smøring av glidesteder på chassis, motor og drivverk
Instruksjoner
Påfør på den rengjorte flaten med penselen.
Merknad
BB Skal ikke påføres på friksjonsflatene til bremsebelegg eller på bremseskiver
BB Skal ikke brukes til smøring av bremsekolber eller tetninger
Produktbeskrivelse
Bremsepasta

Innhold
200 ml

Emballeringsenhet
12 Stck(pcs)

Artikkelnummer
MP91300200AB

Opplysningene i denne produktinformasjonen er et resultat av grundige undersøkelser. I den grad de er relatert til bruksområdet, skal de anses som en anbefaling som tilsvarer erfaringsnivået. På grunn av den store variasjonen i bruksområder og virkemåter kan vi imidlertid ikke gi noen garantier. Det er derfor ikke grunnlag for noe kontraktsfestet rettsforhold, og eventuelle
kjøpekontrakter medfører ingen tilleggsforpliktelser. Produktinformasjonen er kun gyldig i gjeldende versjon. TUNAP Norge AS | N-1481 Hagan, Masteveien 2 | Tel. +47 670 736 00 |
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