MASSA DE MONTAGEM DE ESCAPES

Art.-Nr.

0890 100 045

Qt./Emb.

1/12

Peso do conteúdo

140 g

Cor

Cinzento

Cheiro/fragrância

Inodoro

Base química

Silicato de sódio

Validade a partir da data de fabrico

12 meses

Campos de aplicação
Ótima para montar e substituir peças do
escape e para vedar uniões.

Instruções
Antes de aplicar a massa deve remover
a ferrugem solta e desengordurar a
área. De seguida aplicar a massa nas
junções, montar as peças e fixar.

VEDA ESCAPES

• Sem necessidade de soldaduras
complicadas
• Fica tão rígida como o metal devido
ao calor do escape
• Resistência térmica até
aproximadamente 800 °C
• Vedação permanente
• Resistente a impacto e vibração
• Não ganha ferrugem – fácil de
desmontar

Pequenos furos e fendas na
panela podem ser vedados
permanentemente sem qualquer
esforço e estanque ao gás.

Art.-Nr.

0890 100 046

Qt./Emb.

1/10

Peso do conteúdo

200 g

Cor

Cinzento

Cheiro

Inodoro

Armazenagem a partir de data de fabrico

12 meses

• Elevada resistência ao calor
• Resistente a grandes variações de
temperaturas
• Desnecessário despontar a panela ou
fazer trabalhos de soldadura.
Instruções
1. Remover sujidade e ferrugem solta
com uma escova de arame..
2. Ligar o motor durante breves instantes
para aquecer o sistema de escape.
3. Humedecer a área a reparar e
com as mãos húmidas tapar os furos,
as fendas e a área circundante com
o veda escapes. Alisar o produto em
direção às extremidades.

Campos de aplicação
Produto excelente para reparações de fendas e furos no sistema de escape.
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Massa macia para montagem
rápida, simples e hermética das
uniões dos tubos e flanges do
sistema de escape.

As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência.
Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações
possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com
o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou
informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento
e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha
agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de
efetuar melhorias e alterações técnicas.

09 03 0220

Nota
Ligar o motor em ponto morto
com baixa rotação durante
aproximadamente um quarto de hora
para um endurecimento mais rápido.

