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Magas viszkozitású, anaerób, P.T.F.E. tartalmú tömítőanyag.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Pipe Sealant RPS Palack 50 ml 1 35225

Pipe Sealant 10 kg RPS10 Műanyag vödör 10 kg 1 35651

Tulajdonságok: Előnyök:
• Azonnali 10 bar-os nyomástűrő 

képesség
•  Kikeményedést követően ellenáll 

350 bar-os nyomásnak és -55 °C 
– +180 °C közötti hőmérsékleti 
tartománynak

•  Kiválóan ellenáll a víz, az olaj és a gázok 
hatásának

• Figyelmeztető piktogramok nelnélkül

• Hatékony alkalmazhatóság egy 
esetleges havária esetén

• Hosszantartó hatás és fokozott 
stabilitás

• Különféle alkalmazhatósági feltételek
• Környezetbarát

Alkalmazás:

A Pipe Sealant egy magas viszkozítású, P.T.F.E. tartalmú önterülő gél, mely azonnal képes ellenállni 
10 bar-os nyomásnak. Fémekkel érintkezve képes azokkal reagálni, mégpedig levegő jelenléte nélkül. 
A teljes kikeményedést követően képes ellenállni akár 350 bar-os nyomásig, illetve –55 °C – +180 °C 
közötti hőmérsékleti viszonyoknak egyaránt. Jellemzően felhasználható mindenféle típusú menetes 
kötéseknél, valamint nyomásalatti csővezetékeknél, mint víz, olajok, vagy gázok szivárgása, elillanása 
elleni védelem gyanánt. 

Figyelem! A termék nem alkalmas sűrített oxigénnel kapcsolatos rendszereknél történő alkal-
mazásra!

Pipe Sealant
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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. Az összeillesztendő elemeknek tisztáknak, szárazaknak és zsírtalanítottnak kell lenniük.

2. Megfelelő mennyiségben fel kell hordani a Pipe Sealant tömítőanyagot.

3. Az elemeket egymásba kell illeszteni.

4. A száradás 5-15 perc elteltével következik be.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Szín: sárga, fl uoreszkáló
Viszkozitás cPs: 23.000
Sűrűség:  1,07 g/cm3

Kezdeti szilárdság: 5-15 perc
Funkcionális szilárdság: 3-6 óra
Végső szilárdság: 12-24 óra
Kezdeti nyomásellenálló képesség: 10 bar
Végső nyomásellenálló képesség: 350 bar
Alkalmazhatóság hőmérsékleti tartománya: -55 °C – +180 °C
Nyírószilárdság: 15-25 MPa (DIN54452)
Elemek szétválasztásához szüks. nyomaték: 25-30 Nm (M10) DIN54454


