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Tobbfunkciós tömítő és ragasztó gitt.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

E.S. Easy Seal - White Cream EAS Tubusok 290 ml R 34919

E.S. Easy Seal - Black EASB Tubusok 290 ml R 34918

Tulajdonságok: Előnyök:
• Nem tartalmaz izocianátot és más 

oldószereket
• Nem ragadós „héj” gyors létrehozása 
• Nem esik össze
• Gyorsan megkeményedik
• Jó tapadó képességű 
• Jól ellenáll az UV sugárzásnak
• MS polimer alapú tömör gumitömítés

• A korai festés során nem okoz problémát
• Bármilyen szögben használható
• Lehetővé teszi a karosszériaelemek 

nagyon gyors javítását
• Hozzátapad minden általános felülethez
• Nem öregszik és nem romlik
• Ellenáll a vibrációnak, ütéseknek, 

karcolásoknak...
• Felhasználhatósági idő zárt állapotban 

12 hónap

Alkalmazás:

Az E.S. Easy Seal egy univerzális ragasztó-, és tömítőanyag. Kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz, bele-
értve a vasfémeket, könnyűfémeket, fát, üveget, márványt, a legtöbb műanyagot, építőanyagokat, fes-
tett felületeket stb. Számos alkalmazásra használható az iparban, az építőiparban, az autójavításnál, az 
élelmiszeriparban, az egészségügyben, a szerelési munkáknál stb. Érzékeny anyagoknál is alkalmazható 
(pl. polisztirol). Használható nedves aljzatokon is. A gyakori alkalmazások közé tartoznak például: a ka-
rosszéria és tartozékok tömítése/ragasztása, különféle rögzítő tömítések/ragasztások, csőtömítések stb.
Ellenőrzött termék, amely megfelel az EP és 1935/2004/EK rendeletében foglaltaknak, az élelmiszerekkel 
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról.

E.S. Easy Seal
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Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a ter-
mék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a  véletlen 
károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek to-
vábbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft.,  9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center); 

Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

1. A felhordás előtt alaposan tisztítsa meg vagy érdesítse a ragasztandó felületeket.

2. Ezután zsírtalanítsa a ragasztandó felületeket RETECH Clean vagy RETECH Autoclean (100% 
tisztító és zsírtalanító) termékkel.

3. Vágja le az applikátort a kívánt átmérőre, és vigye fel az E.S. Easy Seal-t az egyik tömítendő felü-
letre. 

4. Az E.S. Easy Seal az alkalmazása után lehetővé teszi az alakjának és felületének módosítását.

5. A tömítőanyag körülbelül 20 perc múlva száradni kezd.

6. Kb. 45 perc elteltével a tömítőanyag rugalmas felületet képez és újrafesthető.

7. Az E.S. Easy Seal légnedvesség hatására keményedik, a kikeményedési idő függ a tömítőanyag 
vastagságától, a hőmérséklettől és a páratartalomtól.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Hőmérsékleti tartomány tartósan -25 °C és +90 °C között; rövid ideig -25 °C és 
+150 °C között

Keményedési idő: száradás 20 perc
nem tapadó 45 perc (rugalmas felület)
teljes kikeményedés 3 mm vastagság esetén 24 óra elteltével, 23 °C-on és 

50% relatív páratartalom mellett
Keményedési módszer légnedvességgel
Felhasználhatósági idő (zárt állapot) 12 hónap
Tárolási hőmérséklet +5 °C és +25 °C között
Sűrűség 1,6 g/cm3

Nyúlás (törésig) 250 %
Shore „A“ keménység (EN ISO 868) 50
Nyírószilárdság (ISO 4587) >= 1,5 N/mm2

Szakítószilárdság (ISO 37) 1,8 N/mm2

Nyomószilárdság 2,30 MPa
Penészállóság Igen
Szín fehér krém, fekete
UV-állóság Jó
Szag, illat szagtalan


