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1. Algemene beschrijving 

Smeer- en montagepasta voor roestvrij stalen verbindingen. Voorkomt passings- en freting corrosie.   
 

2. Kenmerken 

•  Maakt schroefdraadverbindingen, dichtingen en flenzen gemakkelijk los, zelfs na lange standtijd bij hoge 
temperatuur en druk.  
•  Beschermt tegen invreten, corrosie en inbranden.  
•  Stopt en voorkomt geluid en trillingen van remschijven.  
•  Bevat geen gechloreerde solventen. 
•  Vrij van lood en chromaten. 
•  Uitstekende waterbestendigheid. 
•  Functioneel over een breed temperatuurbereik.  
 

3. Toepassingen 

•  Flensverbindingen onder hoge temperatuur. 
•  Pen- of spieverbindingen. 
•  Schroefdraadverbindingen.  
 

4. Instructies 

•  Breng aan op een schoon en droog oppervlak. 
•  Breng een gelijkmatige dunne film aan. 
•  Niet mengen met andere producten. 
•  Niet gebruiken op materiaal onder elektrische spanning. 
•  Gebruik enkel bij een afdoende ventilatie. 
•  Om resten of een overmaat aan product te verwijderen, gebruik een reiniger uit het CRC gamma. 
•  Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EC-reglementering N° 1907/2006 
Art. 31 en amendementen verkrijgbaar.  
 

5. Karakteristieke productgegevens (zonder drijfgas) 

 Spuitbus Bulk 
Voorkomen Pasta. Pasta. 
Kleur Gebroken wit. Wit. 
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Geur Oplosmiddel. Waarneembare geur. 
Vlampunt < 0 °C (Gesloten Kop) >200 °C 
Dichtheid 0.857 g/cm3 (@ 20°C). 1.419 g/cm3 (@ 20°C). 
Werktemperatuur actief product -40 -->+1400 °C -40-->+1400 °C 
4-ball las-druk actief product 3800 N 3800 N 
NLGI class 3 3  
 

6. Verpakking 

Spuitbus 12x500 ML  
 

  
Alle vermeldingen in deze publicatie zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in 
werktuigen, gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten worden getest in de 
praktijkomstandigheden, voorafgaand aan het eigenlijke gebruik. Alle informatie wordt in vertrouwen maar zonder enige vorm van 
garantie, gegeven. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van 
componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek of kan worden 
geraadpleegd op onze website: www.crcind.com. Wij raden u aan u voor dit product te laten registreren op onze website zodat toekomstige 
versies van dit gegevensblad u automatisch kunnen toegestuurd worden. 
Versie CRC_GREEN-CERAMIC_PASTE-20130827  
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