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Ürün Bilgisi

Human Technology
913  Fren Pasta
Özel metal içermeyen, tüm fren sistemi, şasi ve karoseride kullanılabilir servis ve onarım yağlayıcı. Sıcaklık ve basınca 
yüksek oranda dayanıklı ve -40°C’dan +1600°C’ye kadar sıcaklık dayanıklıdır. Korozyona teması önler. Uygulandığı 
yerde uzun süre kalır, tuzlu suya ve sıçramalara karşı iyi koruma sağlar. Aşınma ve sürtünmeyi azaltır. Temel ve ince film 
tabaka yağlama içindir.

TUNAP Human Technology®:
B Herhangi bir alerjiye neden olabilecek boya ve koku içermez.
B Solvent içermez.
B Sinir sistemine zarar veren n-hexane içermez.
B Toksiloji ifade belirtileri yoktur

Özellikler
B   Mükemmel basınç ve sıcaklık dayanımı -40°C to +1,600°C
B   Mükemmel yüksek akma noktası
B   Mükemmel tutunma ve tuzlu su  ve sıçramalarına karşı dayanıklı
B Mükemmel korozyon koruyucu, tuz püskürtme testi DIN EN ISO 9227
B   İki farklı metal arasında güvenilir korozyon ayırıcı
B   Çok iyi yastıklama (tampon) etki özelliği
B   Sıra dışı basınç emme ve ayırıcı etki 8500N VKA değeri

Kullanım Alanı
B   Frenlerde ses, gıcırtı problemlerinde, fren pabuç arka kısmına uygulanır
B   Lastik/jant bağlantı kısım ve göbek bağlantı noktalarında kullanılır.
B   Fren ve kampana onarımında fayda sağlar.
B   Tekerlek jant göbeği ve bağlantı parçalarında ince yağ filmi tabakası olarak kullanılır.
B   Yüksek ısı alanlarında bağlantı elemanı gibi parçalar için montaj pastası olarak kullanılır
B   Şasi, motor ve şanzıman hassas noktalarda yağlayıcı olarak kullanılır.

Uygulama
Önceden temizlenen yağlanacak noktaya fırçayla birlikte uygulanabilir. 

Not
B   Fren pedalı ön yüzey, fren sistem yüzeyi sürtünmede veya fren diskinde kullanılmaz
B   Bu ürün fren silindiri için veya sızdırmazlık yağlayıcı değildir.

Ürün Tanımı Hacim Paket Ürün Kodu
Fren Pasta 200 ml 12 adet MP91300200AB




