
Exhaust Assembly Paste 

Tesnila 

Pasta za tesnjenje izpušnih sistemov Exhaust Assembly Paste je proizvedena na osnovi modificiranega 
silikatnega cementa. Suši se na osnovi vročine in zraka. Uporablja se pri montaži delov izpušnega sistema 
in zagotavja njihovo popolno zatesnitev.

Koda:  85736 

Uporaba 

Pasta za tesnjenje izpušnih sistemov KENT 
Exhaust paste je tesnilno sredstvo, ki je 
odporno na visoke temperature. Posebej je 
zasnovana za trajna popravila in zatesnitev 
spojev, razpok in rež v kaminih, pečicah in 
dimnikih. Prav tako se jo lahko uporablja za 
popravilo izpušnih sistemov na vozilih. 

Navodila za uporabo 

1. Poskrbite, da je površina čista in da na njej ni
ostankov rje, umazanije ali maščobe.

2. Zbrusite površino s srednje grobim brusnim papirjem.
3. Iztisnite potrebno količino paste na obdelovalno površino.

4. Zaženite motor, dokler se ne segreje. Tako se bo pasta
posušila in popolnoma zatesnila razpoko.

Nasvet: Spoj morate obdelati v roku petih minut po 
nanosu, saj boste le tako zagotovili dober stik med tesnilno 
maso in površino. To bo spoju dalo gladek ter originalen 
izgled. Še neposušeno maso lahko obrišete z vlažno krpo. 

Lastnosti in prednosti

• Varna za uporabo - ne vsebuje azbesta
• Širok razpon delovne temperature - od -50° C do 1500° C
• Na voljo v priročni embalaži - brez odpadkov in kontaminacije
• Dober oprijem na kovini, opeki in betonu
• Čas formiranja skorje: 5 minut (20° C / 50% RH) - hitra ponovna sestava komponent
• Lahko se prebarva



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber 
House, ShowgroundRoad, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena 
licenca, razen za informativne namene vpovezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko 
spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vsepredhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik 
blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, IvančnaGorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli 
napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije inprimernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk 
na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakolizanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z 
odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Tehnične informacije

85736 
EAP-150 
Modificiran silikatni cement
12 mesecev od datuma proizvodnje 
150 g 
3214 10 10 

Koda: 
Oznaka: 
Osnova:   
Rok uporabe:  
Količina: 
Tarifna števila: 
VOC: 
Vonj:  
Barva:
Specifična teža:
Čas odprtja: 
Čas formiranja skorje: 
Čas sušenja:  

0 
Blag
Bež
1.8 g/cm3

4-5 min (20 C/50%RH) 
5 min (20 C/50%RH) 
Delno sušenje (na zraku) 2 uri 
Popolno sušenje (200oC) 2 uri 
90 

21% cca 
 -50 oC do 500oC 

Odlična 

Trdota Shore A: 
Krčenje: 
Temperaturna odpornost:        
UV odpornost: 
Gibanje spoja: + 3% 
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