HÖGTEMPISOLERING
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KARNAG RACINGTAPE
höjer effekten på motorn
Med erfarenhet från USA, har man funnit att
isolering av grenrör, avgasrör och turboaggregat
ger en mängd fördelar:
• sänker motorrumstemperaturen, vilket ger
lägre temperatur på insugsluft och turboaggregat, därmed ökad effekt
• eliminerar störningar i bränslesystemet, dessutom kan bränslerören skyddas med en
värmereflekterande strumpa
• minskad risk för brännskador vid depåbesök
• brandrisken reduceras
• plast- och gummidetaljer håller längre
• sänkt kupétemperatur ger bättre förarkomfort
• snabbare arbetstemperatur på avgaserna
bidrar till renare avgaser och lägre mottryck
• bättre isoleringsegenskaper än keramiska
beläggningar
• förhindrar driftstörningar på startmotorer, som
annars blir för heta och får smörjfettet att
”försvinna”
• lätt att montera, fästs med slangklämmor
• innehåller ej asbest
Även om de största effekterna erhålls på tävlingsbilar, kan isoleringen med fördel användas på
”vanliga” motorer, bensin eller diesel, små som
stora, både på land, till sjöss och i luften.
Artikelnr
447 101 105
447 101 106
447 101 100
447 101 205
447 101 107
447 101 200
443 100 200
443 250 300

Beteckning
Racingtape Z P 1100°C, beige
Racingtape Z P 1100°C, svart
Racingtape Z P 1100°C
Racingtape Z P 1100°C, beige
Racingtape Z P 1100°C, svart
Racingtape Z P 1100°C, beige
Racingtape Z 600°C för standard- och diesel
Racingtape Z 600°C för standard- och diesel

Bredd x längd x tjocklek
25 mm x 15 m x 1,65 mm
25 mm x 30 m x 1,65 mm
50 mm x 15 m x 1,65 mm
50 mm x 30 m x 1,65 mm
50 mm x 30 m x 1,65 mm
75 mm x 30 m x 3,2 mm

Garantin gäller av från oss inköpt vara. Den gäller ej vid felaktig montering eller användning, utan endast den av oss levererade detaljen och ej
annan kringliggande konsekvens eller kostnad som eventuellt kan hänföras till den skadade delen. Defekt del skall, efter överenskommelse,
demonteras av köparen och skickas till oss med betald frakt. Vi avgör om delen skall repareras eller bytas ut.
Denna prislista ersätter alla tidigare lämnade prisuppgifter. Priserna gäller netto exkl mervärdesskatt, fritt vårt lager i Täby. Vid ordervärde
understigande kr 500 netto, uttages en expeditionsavgift på kr 50. Priserna kan höjas utan föregående information. För all försäljning gäller våra
Allmänna försäljningsvillkor. Varorna förblir vår egendom till dess full betalning erhållits.
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