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CRC EXHAUST MOUNTING PASTE 

Monteringspasta 
Ref. : 10550 

1. ALLMÄN BESKRIVNING 
För enkel montering av avgasdelar. 
En jämn formbar pasta som smörjer och tätar skarvarna vid montering av hylsade och 
flänsade anslutningar i avgassystem. CRC Monteringspasta smörjer och underlättar 
montering av hylsade och flänsade fogar inom automotive- och industriella avgassystem. 

2. EGENSKAPER 
• Utvidgar sig och fäster vid upphettning 
• Garanterar en pålitlig tätning mot kolmonoxid (CO) och andra farliga avgaser 
• Spar tid och pengar vid montering och isärtagning 
• Skarvar och flänsar kan lätt separeras med välplacerade slag 
• Innehåller ej asbets eller lösningsmedel 
• Motstår hetta, vatten och vibrationer efter härdning 
• Finns i tuber för enkel applicering och lång hållbarhet vid förvaring. 

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
• Grenrör 
• Avgas-flänsar  
• Ljuddämpare 
• Fogar 

4. ANVISNINGAR 
• Avlägsna smuts och rost från ytorna som skall fogas 
• Stryk på ett jämnt lager pasta med fingret eller med en spackelkniv och foga samman 

delarna. Staga delarna omedelbart efter sammanfogningen 
• Härdningen sker vid upphettningen från avgaserna och en gastät packning bildas. 
• Stäng tuben snabbt efter användningen för att förhindra produkten från att stelna i tuben. 
• Säkerhetsdatablad (MSDS) enligt EU93/112finns tillgängligt för alla CRC produkter 

5. TYPISKA(*) PRODUKTDATA (utan drivgas) 
Utseende      : grå pasta 
Flampunkt  : ingen 

6. FÖRPACKNINGAR 
Tub  :  150 gr Art Nr 4011 
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 faktorerna 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 vid 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 uppgraderade versioner skickade till dig automatiskt. 
Version: 10550 08 0197 01  Date: 01 June 2004 


