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Výfuková pasta je jednodílný duální systém pro 
tepelné a vzduchové ošetření založený na 
modifikovaném silikátovém cementu. Používá se 
při montáži komponentů výfuku k vytvoření 
spojů bez netěsností. 
 

 
 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

Exhaust Paste EAP150 270 g 86736 

 
 
 

 

   VLASTNOSTI  
 

✓ Bez azbestu - bezpečné použití 

✓ Široká provozní teplota - od -50 do 1500 ° C 

✓ Dobrá přilnavost na kov, cihly a beton - univerzální 

✓ Lze přelakovat - pro dokonalý povrch 

 

   POUŽITÍ  

KENT Exhaust Paste je tmel odolný vůči vysokým teplotám, speciálně navržený pro trvalé opravy a utěsnění spár, 
trhlin a trhlin v krbu, troubě a komíně. Může být také použit pro opravy a montáž výfukových systémů vozidel. 

 

    INSTRUKCE  

1. Ujistěte se, že povrch je čistý a bez uvolněné rzi, nečistot a mastnoty. 
2. Podle potřeby vytlačte produkt. 
3. Spoj by měl být „zpracován“ do pěti minut po aplikaci, aby byl zajištěn dobrý kontakt mezi tmelem a 

materiálem. Nástrojové těsnění také zajišťuje hladký a profesionální povrch. Nevytvrzený materiál lze odstranit 
otřením navlhčeným hadříkem 

4. Nechte motor běžet s nízkými otáčkami, dokud se motor nezahřeje, což umožní pastu vytvrdit a vytvořit 
plynotěsné těsnění 
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N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 

Tel.: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 

 
Certifikát č. 06.176.812 

ISO 9001:2009 

  TECHNICKÉ PARAMETRY  

Základ:  

Barva:  

Čistá hmotnost:  

Skladovatelnost:  

Kód celní sazby: 

VOC:  

Teplotní odolnost:  

Smršťování:  

Měrná hmotnost: 

Modifikovaný silikátový cement 

Béžová 

270 g 

18 měsíců 

32 1410 10 

0 g / l 

-50 ° C až + 1500 ° C 

cca. 21% 

1,8 g / ml 

 

 

   ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE  

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz. 

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý 
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní 
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku 
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 
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