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• Neabrazivní

• Je samomazný

• Výborně vede teplo

• Odolný vysoké teplotě a chemikáliím

• Dlouhá životnost

• Nezpůsobuje opotřebení hřídelů

• Může být použit i na poškozené povr-
chy

• Velmi rychlá oprava bez speciálního vy-
bavení

UNI PACK 1.58001

Název Sklad. kód Balení Objed.číslo

Uni Pack - bezolovnatý UNPO 680 g - nádoba 1.58001

Objednací kódy:

Vlastnosti: Výhody:

Vysoce výkonné těsnění 
pro pohyblivé části čerpadel a ventilů

Aplikace:

UNI-PACK je mnohostranné, vysoce výkonné těsnění pro pohyblivé části čerpadel a ventilů. Obsahuje velké množství 
kuliček, které zajišťují dokonalý odvod tepla od hřídele. Používá se na utěsnění různých pohyblivých částí konající rotační 
nebo rotační a posuvný pohyb. Ideální pro utěsnění čerpadel a ventilů pracujících s agresivními chemikáliemi. Neabraziv-
ní, nezpůsobuje opotřebení hřídelů a objímek(domečků). Mimořádně vhodný na utěsnění hodně poškozených hřídelů. Vel-
mi jednoduché a rychlé provedení opravy ucpávky bez speciálního vybavení. Kromě standardního provedení se dodává 
i ve speciálním bezolovnatém provedení a pro použití v čistém prostředí.
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Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití 
každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě 
nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku 
jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u K. Hory; tel./fax: 327 596 428, 327 596 128; e-mail: info@retech.cz, www.retech.com

Návod na použití:

1. Vložte do ucpávky jeden těs. kroužek z LUBRIPACKu.

2. Vložte potřebné množství UNI-PACKu do ucpávky, tak aby se vyplnil prostor ucpávky.

3. Vložte opět jeden těs. kroužek z LUBRIPACKu.

4. Proveďte dotažení ucpávky tak, aby UNI-PACK zcela vyplnil ucpávkový prostor.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Teplotní rozmezí při provozu Od -100 °C do +288 °C
Chemická odolnost Vynikající
Rozsah pH 1 - 14
Obvodová rychlost hřídele Max. 18 m.s-1

Tlaková odolnost v ucpávce 1,4 MPa u čerpadel / 3,16 MPa u ventilů

Technická data:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání:

Bezpečnost:Bezpečnost:

Přípravek není nebezpečný pro zdraví člověka a životní prostředí.

Pokyny pro likvidaci nespotřebovaných zbytků přípravku a jeho obalu:Pokyny pro likvidaci nespotřebovaných zbytků přípravku a jeho obalu:

Přípravku: Malá množství se mohou odstraňovat společně s komunálními odpady. Druh odpadu-kód 08 04 10

Obalu:  Odevzdejte ve sběrně tříděného odpadu. Druh odpadu-kód 15 01 02
Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listě.


