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CRC EXHAUST REPAIR BANDAGE 

LJUDDÄMPARBANDAGE 
Ref. : 10545 

 

1. ALLMÄN BESKRIVNING 
Bandage för tätning av avgassystem. 
Ett epoxy-impregnerat glasfiberbandage för tätning av avgassystem. Ljuddämparbandaget 
bildar en permanent tätning av hål och sprickor i avgassystem utan svetsning eller 
isärtagning. 
 

2. EGENSKAPER 
• Minskar störande ljud. 
• Stoppar farliga gaser från läckande avgasrör. 
• Stelnar under körning. 
• Bindes kemiskt till metallytorna. 
• Bildar en värmebeständig, långvarig och gastät reparation. 
• Snabb, ren och enkel att använda. 
• Kräver inte vätning eller uppblötning. 
• Motstår temperaturer upp till 400°C. 
• Helt fri från asbest. 
• Försedd med tunna plåtbitar för att täcka stora hål samt tunn wire för att hålla bandaget på 

plats under härdningen. 
 

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
• Avgasrör 
• Ljuddämpare 
• Expansions-boxar 
 

4. ANVISNINGAR 
• Gör ordentligt rent vid och runt skadan. Avlägsna rost med slippapper eller stålborste. 
• Kör motorn några minuter för att lätt värma upp avgassystemet. 
• Stanna motorn. Avlägsna skyddsfilmen från båda sidorna av bandaget. 
• Täck skadan (hålet) med aluminiumplåten. Linda bandaget hårt runt det skadade området, 

med en överlappning på ca 2 cm. Säkra med den bifogade wiren. 
• Härdning sker under körning. 
• För att förstärka bandaget eller för att reparera småhål, använd CRC Lagningspasta för 

avgassystem. 
• Varuinformationsblad (MSDS) enligt EU93/112finns tillgängligt för alla CRC produkter. 
 
 
 

   

Manufactured by : 
CRC Industries Europe NV 
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium 
Tel  (32) (0) 52/45.60.11  Fax  (32) (0) 52/45.00.34 
www.crcind.com 
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CRC EXHAUST REPAIR BANDAGE 

LJUDDÄMPARBANDAGE 
Ref. : 10545 

 

5. TYPISKA PRODUKTDATA (utan drivgas) 
Utseende   : svart tyg 
Mått     : 50 x 1270 mm 
Hartsmängd  : 130 g/m2 

Max temperatur  : 400°C (*) 
Flampunkt   : inte brandfarlig (*) 
Vattenlöslighet  : inte löslig 
 

6. FÖRPACKNINGAR 
Ask : 130 cm Art nr. 4010 
 
* Förkolning börjar vid 200-250°C. 
 
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: 10545 08 0903 00 
Date: 9 September 2003 
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