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OBS: Følgende tekst er 
maskinoversat. Intet ansvar for 
fejl! 

VEBATEC 
MONTAGEPASTE 

KERAMISK PASTE-SPRAY 

• Forebyggelse af korrosion, Stick-slip, 
foder 

• Modstandsdygtig over for saltvand, 
syrer, Alkalier 

• Eliminerer knirkende og knirkende 
lyde 

• Meget god trykmodstand 
• Temperaturbestandig fra -40 ° C til + 

1.400 ° C 
• Også velegnet til ABS-bremser 
• Metalfri 
• Fremragende langvarig smøreeffekt 

BESKRIVELSE: 
VEBATEC MONTAGEPASTE er en 
højtryksbestandig, varmebestandig og 
metalfri adskillelse, Smøre- og 
korrosionsbeskyttende pasta med 
langvarig beskyttelse. Forhindrer 
fastgørelse og klæbning, reducerer slid 
højtryksdele. Kan bruges hvor som helst 
del 1 ekstremt tryk, høj temperatur og 
ekstern Betingelser (såsom saltvand, 
overophedet damp, fugtighed osv.) 
udsættes. f.eks. Bladfjedre, 
bremseanordninger, Led, hængsler, 
eventuelle skrueforbindelser, Ormedrev, 
skæreværktøj, bolte osv. 

ANSØGNING: 
Overfladen skal være tør og ren, fjern 
gamle smøremiddelrester. Ryst 
VEBATEC MONTAGEPASTE kraftigt 
(mindst 2 Minutter fra det hørbare stop 
af blandekuglen) spray den del, der skal  

 

behandles. Sprøjteafstand ca. 20 - 30 
cm. 

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER: 
Ekstremt brandfarlig aerosol. Beholder 
under tryk: Kan sprænge ved 
opvarmning. Forårsager hudirritation. 
Kan forårsage døsighed og Forårsager 
døsighed. Skadelig for organismer, der 
lever i vand, med langsigtede effekter. 
Opbevares utilgængeligt for børn nå. Fra 
varme, varme overflader, gnister, åben 
Holdes væk fra flammer og andre 
antændelseskilder. Ikke røg. Ikke mod 
åben ild eller anden antændelseskilde 
spray. Må ikke gennembores eller 
brændes, ikke engang efter Brug. VED 
KONTAKT MED HUDEN: Med rigeligt 
vand og vask sæbe. VED INDÅNDING: 
Personen frisk Bring luft ind og sørg for, 
at du kan trække vejret frit. Foran Beskyt 
mod sollys og ikke temperaturer på mere 
over 50 ° C. Bortskaffelse af indholdet / 
beholderen i henhold til lokale / 
regionale / nationale / internationale 
Forskrifter. 

LEVERINGSFORM: 
400 ml spraydåse 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER: 

• Form: Aerosol 
• Farve hvid 
• Lugt: karakteristisk 

http://www.vebatec.de/
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OPBEVARING + HYLDLIV: 
Vi garanterer i uåbnet original emballage 
med en Opbevaringstemperatur fra -5 ° 
C til + 30 ° C, en holdbarhed på 24 
måneder. 

BEMÆRK: 
Vores applikationsteknologiske 
anbefalinger som vi baserer på vores 
erfaring efter vores bedste 
overbevisning er ikke-bindende og 
udgør ikke et kontraktligt grundlag 
Retlige forhold og ingen sekundære 
forpligtelser fra Købsaftale. På grund af 
sorten kan ikke alle mulige 
materialekombinationer og strukturelle 
forhold kontrolleres. Vi beder derfor om 
vores produkter deres egnethed til den 
tilsigtede anvendelse at kontrollere dit 
eget ansvar. Yderligere For 
sikkerhedsrelaterede oplysninger 
henvises til tilsvarende gyldige 
sikkerhedsdatablad. 
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