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CRC EXHAUST REPAIR GUM 

Lagningspasta 
Ref. : 10555 

 

1. ALLMÄN BESKRIVNING 
Lagningspasta för avgassystem. 
En svart pasta utformad med oorganiskt bindemedel, fibrer, tillsatser och vatten.  
Lagningspastan tätar små hål och sprickor i avgassystem utan svetsning eller isärtagning. 
 
 

2. EGENSKAPER 
• Härdar helt över en natt eller på 10 min med motorn på tomgång. 
• Torr produkt tillförsäkrar en gastät lagning. 
• Minskar belastningljud. 
• Enkel att applicera för hand eller med spackelkniv. 
• För svåråtkomliga ställen samt för finputsning kan produkten mjukas upp med lite vatten. 
• Fri från asbest och lösningsmedel. 
• Motstår hetta, vatten och vibrationer efter härdning. 
• Finns på burk för att lätt kunna användas. 
 
 

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
• Avgasrör 
• Ljuddämpare 
• Expansionsboxar 
 
 

4. ANVISNINGAR 
• Gör rent området som skall lagas och avlägsna lös rost. 
• Fukta området med vatten. 
• Applicera pastan för hand eller med spackelkniv. Tryck pastan hårt mot hålet. Jämna till 

ytan med våt hand eller med spackelkniv. 
• Låt pastan härda under 12 tim. Härdningen kan accelereras genom att motorn får gå på 

tongång i 10 min. 
• Vid behov kan pastan mjukas upp genom tillsats av lite vatten. 
• För stora hål, använd CRC Ljuddämparbandage. 
• Stäng burken ordentligt efter användandet för att förhindra härdning i burken. 
• Säkerhetsdatablad (MSDS) enligt EU direktiv 93/112 finns tillgängligt för alla CRC 

produkter. 
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5. TYPISKA(*) PRODUKTDATA (utan drivgas) 
Utseende   : svart pasta 
Specifik vikt (@ 20º C)  : 1,85 
Flampunkt    : inte antändlig  
pH      : 10 
Fast innehåll (6 h @ 100°C) : 76% wt 
Max temperatur vid användning                             : 1000°C 
 
 

6. FÖRPACKNINGAR 
Burk : 200 g Art Nr 4012 
 
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: 10555 08 0197 01 
Date: 3 oktober 2003 
 


