LEPIDLA A TMELY

TECHNICKÝ LIST

4SEAL
SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ TMEL
ODOLÁVAJÍCÍ VYSOKÝM TEPLOTÁM
CHARAKTERISTIKA
• speciální silikonový tmel
• těsnění převodovek, olejových van, čerpadel,
přírub, aj.
• stálý vůči ropným produktům
• tepelná odolnost od -60 °C do +260 °C,
krátkodobě až +300 °C
• jednoduchá aplikace z tlakové dózy
OBLASTI POUŽITÍ
4SEAL se používá na tmelení a těsnění nízko nebo
vysokoteplotních potrubí, kotlových přírub, ohřívacích
systémů, průmyslových pecí, apod. Dále je vhodný na
těsnění přírub vysokoteplotních rozvodů vody, olejových van
motorů, převodovek, diferenciálu apod.
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Skupenství (při 20°C): pasta
Barva: cihlově červená
Zápach (vůně): slabý
Základ: silikon - acetát
Relativní hustota (při °C): 1,08 g/cm3
Tepelná odolnost (dlouhodobá):
- 60 až + 260 °C (po vytvrzení)
Tepelná odolnost (krátkodobá):
- 60 až + 300 °C (po vytvrzení)
Možnost přetírat: po vytvrzení ne
Stékavost: < 2 mm (dle ISO 7390)
Tažnost: > 300 % (dle ISO 53 504)
Tvrdost dle Shore A (3s): 30 ± 3° (dle DIN 53 504)
NÁVOD NA POUŽITÍ
Před aplikací povrch dokonale očistěte od volných částic
prachu, mastnoty a oleje (vhodné použít CLEANER 4C).
Před aplikací sejměte uzávěr a seřízněte aplikační špičku dle
potřeby. Odlomte nebo vytočte ouško na aplikační trysce
a trysku otočte o 90 °C ve směru šipky. Tím dojde k uvolnění
a zafixování páčky. Intenzitou stlačení páčky palcem volíte
dávkování a rychlost nanášení tmelu. Tmel je sám vytlačován
ze speciální kartuše. V případě, že není všechen tmel použit,
vytočte trysku do původní polohy. Kartuše je tak připravena
k opětovnému použití. Není vhodný pro použití na PE, PP,
teflon a živočišné podklady.

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav
vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí
být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby,
které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci
a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však
muže jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit
konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou
odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

BALENÍ
4SEAL je dodáván v balení 200 ml tlaková kartuše.
ZÁRUČNÍ DOBA
Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.
SKLADOVÁNÍ
Nádoby skladovat těsně uzavřené na suchém místě
s teplotami +5 °C až +25 °C, mimo dosah tepla a přímého
slunečního záření. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv
a léků.
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní
list.
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

