
PRODUCTINFORMATIEBLAD 
 

            
  

 - 1 - PI 600 Ref. 2 – 01/03/2018 

 

Orapi Applied Nederland B.V. 
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736 

NL: e-mail sales@orapiapplied.nl   
B: sales@orapiapplied.be 

www.orapiapplied.nl 

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring 
opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor 
geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade 
die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of 
diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder 
nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van 
gegevens.  

 
 

 

3600 
 

 

TM 900 S 
Antiseize/montage koperpasta 

 

 
PRODUCTBESCHRIJVING 

 

Anti-seize-, montage- en assemblagepasta voor oppervlaktebehandeling en -smering met koper. Kan ook 
gebruikt worden op oppervlakken, waar er een risico is van vastlopen en/of corrosie. Bestand tegen zeer 
hoge temperaturen tot 1100°C. Zorgt ervoor dat delen zelfs na vele jaren eenvoudig gedemonteerd kunnen 
worden.  
 
 

VOORDELEN 
 

• Vergemakkelijkt de montage en demontage van geassembleerde delen; 

• Zeer goede anti-corrosie eigenschappen; 

• Uitstekende thermische geleidbaarheid; 

• Zeer goede elektrische geleidbaarheid; 

• Beschermt tegen ladingopbouw, ontladingen; 

• Voorkomt slijtage veroorzaakt door corrosie; 

• Kan toegepast worden in een vochtige atmosfeer, omdat het een anorganisch additief bevat, dat elke 
neiging tot emulsievorming verhindert; 

• Gecertificeerd door de NAVO. 
 

 

TOEPASSING 
 

Metaalindustrie: Pasta om het vastzitten van mechanismen voorkomen en om seizing te voorkomen bij het 
vast zetten van moeren en bouten in staal verwerkende bedrijven; 
Zorgt ervoor dat de kleppen van gietmonden en schuifkleppen makkelijk open en dicht blijven gaan in 
staalgieterijen;  
Beschermt en smeert gereedschappen, assen en rollen;  
Voor het maken van metalen frames (zorgt voor geleiding, voorkomt corrosie etc); 
Kan gebruikt worden voor de montage van turbinebouten. 
Glasindustrie, steenbakkerijen, cementbedrijven, etc. 
Voor gebruik bij vastzetten van bouten en moeren. 
Het product alleen gebruiken voor onbeweegbare of zeer traag bewegende onderdelen die 
gedemonteerd en/of gesmeerd moeten worden. 
 

 

KARAKTERISTIEKEN 
 

Voorkomen  .................................................................  koperkleurige pasta 
Gemiddelde korrel .......................................................  16 µm 
Samenstelling verdikkingsmiddel ................................  anorganisch 
Penetratie 60 slagen bij 25°C (NFT 60-132) ..............  310/340 
Samenstelling van de additieven ................................  zuivere gemicroniseerde koperlamellen 
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KARAKTERISTIEKEN -2- 

 

Temperatuurbereik ......................................................  -40oC tot +1100°C (droge smering) 
Druppelpunt (NFT 60 102) ..........................................  geen 
NLGI Graad .................................................................  1 
Die-elektrische geleiding .............................................  2.25.108 Ω-1m-1 

Classification HMIS Rating (H-F-R) ............................  0-0-1 
Opslag .........................................................................  Droge, koele ruimte 
 ....................................................................................  In de oorspronkelijke gesloten verpakking 
Houdbaarheid .............................................................  24 maanden 

 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 

Alleen gebruiken voor een statische toepassingen of zeer trage bewegingen, in corrosieve omgeving en bij 
hoge temperaturen. Delen voor het smeren eerst goed reinigen. Product niet mengen met een andere 
pasta. Breng de pasta voor de montage in dunne lagen aan.  
 

 

VERPAKKING 
 

Aerosol 400/650 ml Ref. 4600A4 x 12 
Tube 200 g Ref. 3600T4 x 12 
Cartridge 400 g Ref. 3600C4 x 12 
Blik 250 ml met kwastje Ref. 3600B4 x   6 
Doos 1 kg Ref. 3600B7 x   6 
Drum 25 kg Ref. 3600O2 x   1 
Vat 180 kg Ref. 3600U1 x   1 
 

 

VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad. 
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