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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.  

 
 

 
 

 

CERAMIC PASTE 
Montage/antiseizepasta 

 

 

 
PRODUCTBESCHRIJVING 

 

Hoogwaardige, universeel toepasbare anti-seize/montagepasta met zeer goede smerende eigenschappen. 
Het houdt (schroefdraad)verbindingen gangbaar, ook na langdurige hitte-inwerking. Het is uitermate 
geschikt voor rvs. CERAMIC PASTE bevat geen schadelijke metalen als koper, nikkel en molybdeen en is 
dus minder milieubelastend. CERAMIC PASTE bevat waterafstotende componenten en beschermt tegen 
corrosie. Temperatuurbereik tot + 1100o C. 
 

 

VOORDELEN 
 

• Zeer goede hechting;  

• Optimale bescherming tegen corrosie; 

• Economisch in gebruik; 

• Hoog temperatuurbereik tot + 1100oC;  

• Bestand tegen hoge druk, geschikt voor ABS-systeem; 

• Voorkomt vastroesten van schroefdraadverbindingen; 

• Niet geleidend. 
 

 
TOEPASSING 

 

Industrie en Automotive: Smering/montage van alle schroefdraadverbindingen, kleppen, pijpen, 
spruitstukken, schijfremmen, etc. 
Beschermt tegen corrosie, vastbranden, vastlopen, invreten, koudlas. 
 

 

KARAKTERISTIEKEN 
 

Voorkomen  .................................................................  cremekleurige pasta 
Geur ............................................................................  olieachtig 
Oplosbaarheid .............................................................  niet resp. gering mengbaar met water 
Vlampunt .....................................................................  >150oC. 
Opslag .........................................................................  droge, koele ruimte 
Houdbaarheid .............................................................  24 maanden 

 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 

Gelijkmatig met een kwastje aanbrengen op schoon oppervlak. Roestschilfers of aanslag eerst met staal-
borstel verwijderen. 
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VERPAKKING 
 

Blik 500 g. Ref. H5006-500 x 3 
 

 
VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad. 
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