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CRC ANTI SPATTER PASTE 

Svetspasta 
Ref. : 10457 

 

1. ALLMÄN BESKRIVNING 
Pasta mot svetsstänk.CRC Svetspasta motverkar att svetsstänk fastnar i svetsmunstycket 
och förhindrar tilltäppning av automatiska och halvautomatiska svetsutrustningar. 

2. EGENSKAPER 
• Förlänger munstyckets livslängd. 
• Gör svetsbågen stabilare, säkerställer fritt gasflöde 
• Ekonomisk, sparar tid och pengar 
• Baserat på raffinerat kolväte, harts och tillsatser 
• Silikon fri 
• Inga halogena komponenter 
• 100% aktiv produkt utan lösningsmedel eller vatten 

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
• Svetsmunstycken och höljen 
• Skärbrännare 
• Halvautomatisk och automatisk utrustning 

4. ANVISNINGAR 
• Doppa spetsen av det heta svetsmunstycket i pastan. Upprepa vid behov. 
• Använd endast liten mängd, då överdrift kan täppa till mynningen 
• Ombesörj för normal ventilation vid svetsning 
• Säkerhetsdatablad (MSDS) finns tillgänglig för alla CRC produkter detta i enlighet med EU 

direktiv 93/112. 

5. TYPISKA(*) PRODUKTDATA (utan drivgas) 
Utseende    :  blå-grön fast pasta 
Specifik vikt (@ 20º C) :  0,85 

6. FÖRPACKNINGAR 
Burk: 12 x 500 g Art Nr 6037 
 
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 : 10457 08 0701 03 
Date  : 07 June 2004 


