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Notă
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie&nbsp;înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice.
Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă
calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații
ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.
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Plast-o-Seal®

Etansant universal permanent plastic,
fara solventi, fara mirosuri neplacute,
permite asamblarea imediata

Pentru etansarea partilor mecanice la motoare, cutii de viteza,
carcase de motoare, masini si flanse, pentru optimizarea
performantelor garniturilor vechi sau noi din carton, pluta, pasla
etc. Fara solventi, fara silicon, fara miros,ramane permanent
plastic, inainte si dupa asamblare, permite asamblari rapide care
se pot apoi usor demonta, nu curge, are rezistenta foarte buna la
majoritatea combustibililor, uleiuri minerale, apa, aer, amestecuri de
racire pe baza de metanol si glicol, antigel, kerosen, refrigerenti pe
baza de fluorcarbon etc.

Date tehnice

Pe bază de rasini poliesterice

Culoarea albastru (fluorescent)

Densitatea specifică la +20°C (+68°F) 1,15 g/cm³

Capacitatea max. de umplere a interstițiilor 0,10 mm

Vâscozitatea la 25°C (+77°F) conform Brookfield 950.000 - 1.650.000 mPa·s

Temperatura de lucru intre +5 si +35 °C

Termen de valabilitate 24 luni

Rezistența la temperatură intre -50 si +200 pe termen scurt +250 °C

ISSA-Cod 75.628.41/42/43

IMPA-Cod 815231/32/33

Pregătirea suprafeței
in general, Plast-o-Seal nu necesita tratarea prealabila a
suprafetelor deoarece chiar si suprafetele putin uleioase (de ex.
organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate acestea,
cele mai bune rezultate se obtin pe suprafete/piese curatate si
degresate (se utilizeaza WEICON Degresant S). Daca este necesar
piesele pot fi putin slefuite.

Depozitare
Termen de valabilitate: min. 24 de luni la temperatura camerei
(+20°C).

Siguranță și sănătate
<p>La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice
si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de
siguranta (www.weicon.com).</p>

Unități de ambalare disponibile:
30000090 Plast-o-Seal® 90 g
30000120 Plast-o-Seal® 120 g
30000300 Plast-o-Seal® 300 g
30000230 Plast-o-Seal® 230 g

Produse conexe:
13250001 Pistol cartus standard,
13250002 Pisol cartus special,
13250009 Aplicator pneumatic pentru cartuse de 310

ml,
13955072 Varf de dozare presspack,


