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Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.
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Plast-o-Seal® Univerzální těsnění

trvale plastické univerzální těsnění, bez rozpouštědel
možnost okamžité montáže

K utěsnění rovinných přírub v pláštích strojů, motorů a převodovek,
k repasi a optimalizaci starých i nových těsnění z papíru,
korku, plsti apod. Bez rozpouštědla, bez silikonu, bez zápachu,
neomezená plasticita před montáží i po ní, snadná zpracovatelnost,
úsporná spotřeba, velmi dobrá odolnost proti pohonným hmotám,
minerálním olejům, vodě, vzduchu, metanolu, glykozovým směsím,
ochraně proti mrazu, kerosinu, fluorouhlíkovým chladivům apod.

Technické údaje

Báze polyesterová pryskyřice

Odstín modrý (fluorescenční)

Specifická hmotnost při  +20°C (+68°F) 1,15 g/cm³

Přemostění spáry max. 0.10 mm

Viskozita při +25°C (+77°F) dle Brookfield 950.000 - 1.650.000 mPa·s

Zpracovací teplota +5 až +35 °C

Skladovatelnost 24 měsíců

Teplotní odolnost -50 až +200 krátkodobě až +250 °C

ISSA-Code 75.628.41/42/43

IMPA-Code 815231/32/33

Předpříprava povrchu
<p>WEICONLOCK obecně nevyžaduje speciální předběžnou
úpravu, protože jsou tolerovány mírně mastné povrchy. Nejlepší
výsledky však dosáhnete na vyčištěných, odmaštěných částech
(použijte WEICON Povrchový čistič). Pokud je to nutné, díly mohou
být lehce zdrsněné.</p>

Skladování
<p>WEICONLOCK lze skladovat v neotevřeném originálním obalu
po dobu nejméně 24 měsíců při pokojové teplotě. Uchovávejte

mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Vzduch v
lahvičce/tubě udržuje WEICONLOCK tekutý.</p>

Bezpečnost a zdraví
<p>Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat
fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické
údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).</p>

Dostupné velikosti:
30000090 Plast-o-Seal® Univerzální těsnění 90 g
30000120 Plast-o-Seal® Univerzální těsnění 120 g
30000300 Plast-o-Seal® Univerzální těsnění 300 g
30000230 Plast-o-Seal® Univerzální těsnění 230 g

Příslušenství:
13250001 Dávkovací pistole, 310 ml
13250002 Dávkovací pistole "Speciál", 310 ml
13250009 Tlaková pistole na kartuše,
13955072 Press pack dávkovací špička,


