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Copper + Plus

Beschrijving

Copper + Plus is een loodvrije anti-corrosiepasta. Het product bestaat uit fijn verdeelde koperdeeltjes in een niet smeltbare 
bentonietbasis, waaraan zeer effectieve anti-oxidatie- en corrosie-inhibitoren zijn toegevoegd. 

Copper + Plus vormt een film tussen de metaaldelen die tegen zeer hoge temperaturen bestand is (tot 1100 graden).
Naast deze eigenschappen biedt Copper + Plus een goede bescherming tegen corrosie, vocht en trillingen. Het product is ongevoelig 
voor zuren, water, pekel en loog. 

Toepassing

Copper + Plus is een hittebestendige, loodvrije montagepasta. Het beschermt metaalverbindingen, die bloot staan aan bijvoorbeeld 
hoge temperaturen, water of chemicaliën, tegen roesten of vreten. Door tijdens het monteren van metalen delen Copper + Plus te 
gebruiken, laten de delen zich, ook na jaren, weer eenvoudig demonteren. Copper + Plus aangebracht tussen remzuiger en remblok 
geleidingen voorkomt hinderlijk piepen. LET OP! Niet op de remschijf aanbrengen! 

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,900

Penetratie (gekarnd), 0,1 mm 265-295

Druppelpunt, °C >300

Temperatuur bereik, °C -40/+1100

Beschikbare verpakkingen

33105
20 g tube

35395
100 g tube

34077
600 g pot

05303
5 kg bus

31293
50 kg drum

35392
200 kg vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle 
zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar 
deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische 
toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl


