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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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Plast-o-Seal®

Sürekli plastik üniversal sızdırmazlık
malzemesi, solventsiz
kötü kokulara yol açmaz, anında montaj

Pürüzsüz bir şekilde işlenmiş makine, şanzıman flanşları ve
motor gövdesi flanşı sızdırmazlığı için soğuk ve sıcak yüzeylerde
kullanılabilir. Kağıt, mantar, keçe gibi maddelerden yapılmış eski
ve yeni contaların performansını iyileştirmek için. Solventsiz -
kokusuz. Montaj öncesi ve sonrasında kalıcı olarak plastik halini
korur. Kolay bağlantı yeri sökümü. Ekonomik kullanım. Çoğu yakıta,
mineral yağlarına, suya, havaya, metanol ve glikol bazlı soğutucu
karışımlara, antifrizlere, kerosine, florokarbon soğutuculara çok iyi
direnç gösteri

Teknik bilgiler

Temel Polyester reçine

Renk mavi (floresan)

o +20 °C‘de özgül ağırlığı 1,15 g/cm³

Max. Boşluk doldurma kapasitesi 0,10 mm

o +20°C‘de (+68°F) viskozite Brookfield 950.000 - 1.650.000 mPa·s

İşleme sıcaklığı +5 ile +35 °C arası

Raf ömrü 24 Ay

Sıcaklık dayanımı -50 ile +200 kısa süreli ile +250 °C arası

ISSA-Kod 75.628.41/42/43

IMPA-Kod 815231/32/33

Yüzey ön işlemi
Optimal sonuçlar elde edebilmek için, monte edilmesi gereken
parçalar yağdan arındırmalıdır ve temizlenmelidir, örn: WEICON
Yüzey- Temizleyici ile

İşleme
Plast-o-Seal' i tek taraflı sürünüz. Havalandırma yok, ardından
montaj mümkündür, derhal contalama etkisi gösterir. Düşük ısılarda
ürünü işlem görmeden önce oda sıcaklığına getiriniz.

Depolama
Raf Ömrü oda sıcaklığında 24 ay'dır(+20°C).

Güvenlik ve Sağlık
<p>WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve
ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.</p>

Mevcut ambalaj boyutları:
30000090-39 Plast-o-Seal® 90 g
30000120-39 Plast-o-Seal® 120 g
30000300-39 Plast-o-Seal® 300 g
30000230 Plast-o-Seal® 230 g

Aksesuarlar:
13250001 Kartuş Tabancası “Standart”,
13250002 Kartuş Tabancası “Özel”,
13250009 Pnömatik Kartuş tabancası,
13955072 Press pack Sırınğa,


