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CRC Assembly Paste 
Montagepasta och antikärvmedel. 

Ref. : 10084 

1. ALLMÄN BESKRIVNING
För smörjning av bussningar, glidytor och små, öppna växlar. Förhindrar skador vid start och 
skyddar under inkörningen. Skyddar gängade delar mot kärvning. Verksam från -30 °C till 
+150 °C som smörjmedel och upp till + 1 100 °C som antikärvmedel. Anvisningar: Se till att
ytorna som ska behandlas är rena och torra. Spraya ett tunt lager. Ska inte användas som
smörjmedel på rullager.

2. EGENSKAPER
• Innehåller inte genmodifierade beståndsdelar.
• Innehåller ej olja av nötter eller derivat. 100 % syntetisk produkt.
• Låg friktionskoefficient skyddar under inkörningen och förlänger livslängden på

komponenter.
• Skyddar mot repor vid montering.
• Tål vattentvätt vilket förlänger smörjintervallet vid användning som

underhållssmörjmedel.
• Förhindrar kärvning på gängade delar och säkerställer en snabb och enkel

montering.
• Gängade delar som har demonterats kan användas igen.
• NSF-registrering: H1

o registreringsnummer aerosol: 140179
o registreringsnummer bulk: 140071

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Bussningar 
Glidytor 
Små, öppna växlar: plast och metall 
Gängade kopplingar 

4. ANVISNINGAR

CRC Assembly Paste ska appliceras sparsamt i ett tunt lager med en pensel eller luddfri 
trasa. Rengör ytorna noga före appliceringen. På grund av den höga andelen torrsmörjmedel 
är det inte lämpligt för smörjning av rullager. 

Säkerhetsdatablad (MSDS) enligt förordning (EG) 1907/2006 artikel 31 och tillägg finns 
för alla produkter från CRC. 
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5. TYPISKA PRODUKTDATA (utan drivgas) 
Utseende  :  Vit, jämn massa 
Förtjockningsmedel  :  Syntetisk smörjolja 
Torrsmörjmedel  :  Vitt torrsmörjmedel och PTFE 
Water Washout (ASTM D1264) vid 38 °C :  < 1 % max 
Temperaturområde : från -30 °C till +150 °C som smö rjmedel 
  Upp till 1 100 °C som antikärvmedel 

 

6. FÖRPACKNING 
Aerosol: 12 x 400 ml 
Bulk:   12 x 500 g 
 
 
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 underförstått. 
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 på begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com.  
Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för den här produkten, så att du kan få eventuella 
framtida uppgraderade versioner skickade till dig automatiskt. 
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