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Professioneel gamma

Product specificaties

Exhaust Repair Putty
uitlaatreparatiepasta
tot 1000°C
asbestvrij
Wynn’s Exhaust Repair Putty is een kleefmiddel/afdichtingmiddel van hoge kwaliteit op basis van natriumsilicaat
en anorganische vulstoffen. Het product vormt een
permanente afdichting om uitlaatsystemen te repareren.

Eigenschappen







Gebruiksklare pasta.
Hittebestendig tot 1000°C.
Bindt een groot gamma materialen.
Slipvrije binding.
Asbestvrij.
Snelle verharding, bijzonder bij verwarming.

Toepassingen






Dichten van uitlaatsystemen van voertuigen.
Algemeen kleefmiddel bij alle hoge temperatuur/vuurvaste toepassingen.
Binden van isolatiematerialen.
Verbindingsstukken in ovens.
Dichten of vernieuwen van open haard verwarmingssystemen.

Kenmerken
Uitzicht
Kleur
Dichtheid
Toepassingstemperatuur
Temperatuurweerstand

: gebruiksklare thixotropische pasta
: ivoorkleurig
: 1,84 – 1,88
: +5°C - +30°C
: + 1000°C
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Product specificaties

Gebruiksaanwijzing
 Verwijder vuil en los roest van de te repareren oppervlakken.
 Bevochtig het te repareren gedeelte en smeer de pasta goed met een mes in de te
repareren opening of scheur.
 Indien nodig de pasta iets zachter maken met water.
 Na gebruik het deksel stevig op het potje draaien.
 Als de pasta is aangebracht, motor starten en enkele minuten stationair laten draaien
om het hardingsproces te versnellen en aanhechting te verbeteren.
 Na harding is het uitlaatsysteem gereed voor gebruik.
Verpakking
PN 10804 – 12x250 g – EN/NL/FR
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