
Teknik özellikler:

Sıcaklığa dayanıklı:
-50°C ila +200°C arası, kısa 
süreli +250°C'ye kadar

Baz: Polyester reçine

Akışkanlık: 950.000 ila 1.650.000 mPa·s

Renk: Mavi (floresan)

Çatlak kapatma:
maks 0,10 mm katı sızdırmaz 
madde olmadan

Uygulama sıcaklığı: +5°C ila +35°C arası

Spesifik ağırlık: 1,12 g/cm³

Depolama: 24 ay Oda sıcaklığında (yakl. 20°C)

Yetkili satıcınız:

Yetkili satıcınız:

Bu prospektüs içerisindeki tüm veri ve öneriler taahhüt edilen özellikleri oluşturmaz. Bunlar bizim araştırma sonuçlarımıza ve deneyimlerimize 
dayanır. Ancak bunlar bağlayıcı değildir, çünkü işleme koşullarına uyulmasından sorumlu tutulamayız, zira kullanıcının özel uygulama şartları 
tarafımızca bilinmemektedir. Garanti ancak ürünlerimizin daima aynı kalan üstün kalitesi için verilebilir. Özel deneyler yaparak, belirtilen ürünlerin 
istediğiniz özelliklere sahip olup olmadığını tespit etmenizi öneririz. Bundan dolayı bir hak iddia edilemez. Yanlış veya amaçtan farklı kullanım 
için işlemi yapan kişi tek başına sorumludur.

Teslim şekilleri: 90 g Tüp  Ürün-No.: 30000090 
 120 g Fırça kutusu Ürün-No.: 30000120
 300 g Kartuş Ürün-No.: 30000300

Plast-o-Seal®

Sürekli sıvı üniversal conta 
Havalandırma yok, hemen montaj mümkün

• Düz işlenmiş flanşların contalanması için  
 Makineler, şanzıman ve motor gövdeleri için 
• Kağıt, mantar, keçe vs. gibi eski ve 
 yeni katı maddeli contaların optimizasyonu ve
 desteklenmesi için. 
• Çözeltisiz - kokusuz 
• Montaj öncesi ve sonrası sınırsız elastikiyet
• Kolay sökülebilir
• Kullanımda tasarruf sağlar 
• Yakıtlara mineral yağlar ile su ve havaya, metanol ve
 glikoz karışımına, don koruyucu maddelere, kerosin, 
 karbonflüorit soğutucu madde vs.'ye karşı çok dayanıklıdır.
• 0,10 mm'ye kadar maksimum boşluk doldurma 
 (katı maddeli conta olmadan)
• Akmaya karşı dayanıklı- dik 
 yüzeylere de işlenebilir
• -50°C ila +200°C arası sıcaklığa dayanıklıdır, 
 kısa süreli +250°C'ye kadar
• Üretime bağlı oluşan pütürler ve 
 oluklara nüfuz eder
• Boyut kararlılığı olan konstrüksiyonlar ve 
 montajlar mümkün
• Aşırı yüksek ön gerilim ve dönme momentleri
 için teknik maliyeti ortadan kaldırır 
• Korozyona neden olmaz
• Boya uygulamasını bozan maddeler 
 içermez  örn. silikonlar gibi 
• Floresan ayarlı

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Yenibosna Mahallesi  
Yalçın Koreş Caddesi · Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3 
34530 Yenibosna – Istanbul

Tel.:  +90 (0) 212 465 33 65
Faks:  +90 (0) 212 465 33 22

www.weicon.biz.tr · info@weicon.biz.tr



The specifications and recommendations given in this brochure must not be seen as guaranteed product characteristics. They are based on 
our laboratory tests and on practical experience. Since individual application conditions are beyond our knowledge. control and responsibility. 
this information is provided without any obligation. We do guarantee the continuously high quality of our products. However. own adequate 
laboratory and practical tests to find out if the product in question meets the requested properties are recommended. A claim cannot be 
derived from them. The user bears the only responsibility for non-appropriate or other than specified applications.

Technical Data:

Temperature resistance:
from -50°C (-58°F) to +200°C (+392°F) 
briefly up to +250°C (+482°F)

Chemical base: polyester resin

Viscosity: 950.000 up to 1.650.000 mPa·s (pasty) 

Colour: blue (fluorescent)

Gap filling: max 0,10 mm without gasket

Working temperature: from +5°C (+41°F) up to +35°C (+95°F)

Specific weight: 1,12 g/cm³

Shelf life:
24 months at room temperature 
(approx. +20°C) (+68°F)

Packaging: 90 g Tüp Ürün-No.: 30000090 
 120 g Brush-top can Ürün-No.: 30000120
 300 g Cartridge Ürün-No.: 30000300

Yetkili satıcınız:

Distributed by:

WEICON  
Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3 
P.O. Box 118 216 
Dubai · B.A.E

Telefon 
+971 4 880 25 05  
Faks +971 4 880 25 09 
Mobil +971 50 545 99 83 
www.weicon.ae 
info@weicon.ae

WEICON Inc. 

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 
Kanada

Telefon 
+1 519 896 5252  
Faks +1 519 896 5254 
Mobil tel 
+1 519 590 5168 
www.weicon.ca 
info@weicon.ca
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Plast-o-Seal®

Permanently plastic universal sealant
Solvent free with no unpleasant odour 
enables immediate assembly

•  for sealing the smooth treated flanges of 
machine, gearbox and motor casing flanges

•  to improve the performance of both old and new 
gaskets made from paper, cork, felt etc.

•  solvent free – odourless
•  remains permanently plastic, before and after assembly
•  easy joint dismantling
•  economical in use
•  very good resistance to most fuels, mineral oils, ater, 

air, coolant mixtures based on methanol and glycol, 
antifreezes, kerosene, fluorocarbon refrigerants etc.

•  max. gap filling capability up to 
0,10 mm (without a gasket)

•  non-sag can be applied to vertical surfaces
•  temperature resistant from -50°C (-58°F) to 

+200°C (+392°F) briefly up to+250°C (+482°F)
•  compensates for manufacturing defects
 such as scoring and scratches enabling
 accurate assembly
•  allows accurate assembly and 

construction with low tolerances
•  no need to overtighten fixings during assembly
• non corrosive
•  neither contains any substances that disturb 

lacquer wettings (e.g. silicone)
• fluorescent blue colour


