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CRC ANTI- SPATTER PASTE
Ref: 10457

1. ALGEMENE BESCHRIJVING
Vet ter voorkoming van lasspatten. CRC Anti-Spatter Paste vermindert de afzetting van
lasspatten in lasbekken en voorkomt het verstopt raken van lasautomaten en halfautomaten.
2. KENMERKEN
•
•
•
•
•
•
•

Langere levensduur van lasbekken.
Verhoogt de stabiliteit van de boog, wat een onbelemmerde gas doorstroming waarborgt.
Zuinig in het gebruik, spaart tijd en geld.
Op basis van gezuiverde koolwaterstofharsen en additieven.
Vrij van silicone.
Bevat geen halogeenhoudende bestanddelen.
100% actief product, zonder oplosmiddelen of water.

3. TOEPASSINGEN
•

Automatisch en halfautomatisch lassen

• Lasbekken en versterkingen

• Toortsen

4. INSTRUCTIES
•
•
•
•

Dompel de punt van de hete lesbek in de pasta. Herhaal zo vaak als nodig.
Slechts in kleine hoeveelheden gebruiken, aangezien overtollig product de lasbek bij het
draaien kan verstoppen.
Zorg voor een normale ventilatie tijdens het lassen.
Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EU-richtlijn
93/112 verkrijgbaar.

5. KARAKTERISTIEKE PRODUCTGEGEVENS (zonder drijfgas)
Voorkomen
Relatieve dichtheid (bij 20°C)

:
:

blauw-groen, vast vet
0,85

6. VERPAKKING
blik : 12 x 500 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 : 10457 01 0701 03
Datum : 29 september 2003

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

