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Pipe Sealant
Vysoko viskózna anaeróbna tesniaca hmota s obsahom P.T.F.E.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

Pipe Sealant RPS Fľaša 50 ml 1 35225

Pipe Sealant 10 kg RPS10 Plastové vedro 10 kg 1 35125

Vlastnosti: Výhody:
• Okamžitá odolnosť tlaku 10 barov
• Odolnosť po vytvrdení 350barov 

a teplotám od -55  °C do +180  °C
• Vynikajúca odolnosť vode, olejom 

a plynom
• Bez výstražných piktogramov

• Účinná aplikácia pri riešení havarijných 
stavov

• Dlhodobý účinok a vysoká stabilita
• Rôznorodosť podmienok použitia
• Priateľský k životnému prostrediu

Aplikácia:

Pipe Sealant je vysoko viskózna tesniaca tixotrópna pasta s obsahom P.T.F.E, ktorá okamžite odo-
láva tlaku do 10 barov. Reaguje pri styku s kovmi bez prítomnosti vzduchu. Po úplnom vytvrdení odo-
láva tlaku až 350 barov a teplotám od -55 °C do +180 °C. Typickými aplikáciami sú tesnenia všetkých 
typov závitových spojov a potrubia pod tlakom, ako ochrana proti úniku vody, olejov a plynov. 

Produkt nie je vhodný pre systémy so stlačeným kyslíkom!
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Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa fi rmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Návod na použitie:

1. Montované diely musia byť čisté, suché a odmastené.

2. Naniesť dostatočné množstvo Pipe Sealant. 
3. Zmontovať diely.

4. Zaschnutie po cca 5 - 15 minútach.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Farba: žltá, fl uoreskujúca
Viskozita cPs: 23.000
Merná hmotnosť:  1,07 g/cm3

Počiatočná pevnosť:  5 až 15 minút
Funkčná pevnosť:  3 až 6 hodiny
Konečná pevnosť:  12 až 24 hodín
Počiatočná tlaková odolnosť:  10 bar
Konečná tlaková odolnosť:  350 bar
Teplotný rozsah použitia: -55 °C až +180 °C
Pevnosť v šmyku:  15 až 25 Nm (DIN54452)
Moment potrebný pre oddelenie dielov: 25 až 35 Nm (M10) DIN54454


