
C1000
C1000 is een montagevet, bekend als een 'keramisch smeermiddel', dat wordt gebruikt om geschroefde 
onderdelen te assembleren, bestand is tegen zeer hoge temperaturen en geschikt is voor ferro- en non-
ferrolegeringen

Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking

86797 C1000 C1000 200 ml tube

Toepassing

C1000 wordt speciaal aanbevolen voor ferro- en non-ferrolegeringen. Andere, meer traditionele pasta’s 
hebben soms problemen met de chemische compatibiliteit of zijn niet bestand tegen zeer hoge 
temperaturen.
Behandeling van geschroefde onderdelen, gereedschap, mallen.
Montagepasta voor de voedings-, farmaceutische, papier- en bouwindustrie, met name klanten die de 
voorkeur geven aan producten met NSF-certificering.
Kan worden gebruikt als een warmtegeleidende pasta.

Voordelen & Eigenschappen

• Zeer hoog temperatuurbereik: -25 °C tot +1000 °C –
multifunctioneel product

• Ook geschikt voor non-ferrolegeringen –
probleemoplosser

• Superieure hechting – loopt niet uit en zakt niet in
• Montage- of demontagevet in tube – eenvoudig in

gebruik, tijdbesparend, handig
• Bevat corrosieremmers – verbetert de corrosieweerstand
• Verwijderbaar verlengstuk – maakt dunne of bredere

extrusie mogelijk 

Instructies

1. Reinig de te smeren zone / onderdelen.
2. Verwijder het verlengstuk voor een bredere extrusie.
3. Direct op de te smeren zone aanbrengen voordat de onderdelen worden gemonteerd/geschroefd.
4. Gebruik indien nodig een borstel om de pasta te verspreiden.

Nonfood Compounds 
Program Listed 
(Category H1)



Technische informatie

Algemene info:

Consistentie: Gemakkelijk verwerkbaar vet

Basismateriaal: Keramisch

Kleur: Crèmewit

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode: 34031980

VOS: 0 g/l

Accessoires: geen

Dichtheid: 1.6

Temp.bestendigheid: -25 °C tot +1000 °C 

NLGI-vetkwaliteitsgradatie: 1

Druppelpunt: geen
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VIB beschikbaar op www.kenteurope.com
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Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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