
202202

ТЕЧЕН ТЕФЛОН BLOCK ( ЗАПЕЧАТВАЩ)

АКТИВИРАЩ СПРЕЙ ACTIVE SPRAY

ПОЧИСТВАЩ СПРЕЙ CLEAN SEAL

Код Тегло (gr)
to C 

Minimum
to C 

Maximum

0710644 50 - 50o +150o 

Код Количество (ml)

0710653 200

Код Количество (ml)

0710650 400

Код Количество (ml)

0710660 1000

Еднокомпонентен продукт с висока механична устойчивост на заключващи и уплътняващи резбовани 
части и гладки съединители; топлинна издържливост, устойчива на вибрации, както и на механичен стрес. 

- За химически продукти, газове, въглеводороди, масла, гореща вода, сгъстен въздух, хранителни течности.
- В съответствие със стандартите DIN 30661, BAM. 

Активиращ спрей, който при използване заедно с GAS SEAL е подходящ за уплътняване на пластмасови 
резби.

Active spray също така служи за ускоряване на сглобяването на метални компоненти с анаеробните 
уплътнители, принадлежащи към серията SEAL при много ниски температури.

Напръскайте продукта върху една от резбите. Изчакайте, докато разтворителят се изпари, след това 
нанесете GAS SEAL в началото както на мъжките, така и на женските резби и сглобете двата компонента.

Това е почистващ и обезмасляващ препарат, който служи за подготвяне както метални, така и на неметални 
повърхности за обработка с подходящи свъзващи материали (GAS SEAL, NEOGIT и др.). Той премахва 
масло, мазнини и други агенти, които биха затруднили залепването и запояването на различни материали, 
като например метал, стъкло, гума, керамика, PVC и др. Този продукт е подходящ и за почистване и 
обезмасляване на механични части. Продуктът не съдържа фреони.

Преди да използвате CLEAN SEAL, върху пластмаси се уверете, че повърхността, която ще се третира, е 
устойчива на разтворителя, съдържащ се в продукта. Напръскайте продукта само върху повърхността, която 
трябва да почистите. Не използвайте върху боядисани или поцинковани повърхности. 

Това е почистващ и обезмасляващ продукт на основата на разтворител, който се използва за почистване на 
PVC тръби и фитинги или ABS / ASA канализационни тръби преди залепяне. 

Нанасяйте с четка. Залепянето може да се извърши веднага след като продукта се изпари.

ЛЕПИЛО NEOGIT HP

ПРЕПАРАТ DETERGIT

Код  Тегло (gr)

0710661 125

0710662 250

Лепило за PVC тръби и фитинги. Може да работи и под налягане. Neogit HP също така се използва и за 
залепяне на ABS/ASA канализационни тръби. 

Поставете NEOGIT HP на двете почистени повърхности (по-добре ако са с почистени с разтворител) и 
ги сглобете веднага. Време на открито: 1 - 3 минути. Отстранете веднага продукта в излишък, тъй като 
лепилото слепва PVC компонентите, като ги разтопи. Частите не трябва да се подлагат на механично 
напрежение 5 минути след залепването. Тръбите, залепени с NEOGIT HP, могат да бъдат положени под 
земята само след 12 часа. Препоръчително е да изчакате 24 часа, преди да проведете тестове за налягане.

4.4. СВЪРЗВАЩИ МАТЕРИАЛИ 


