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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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snur de etansare DF 175

Pentru filete din metal si plastic

WEICON DF 175 PTFE este un snur de etanşare facut 100%
din PTFE cu etansare permanenta şi sigura pentru aproape toate
tipurile de filete metalice şi plastice. WEICON DF 175 echilibreaza
spatiile intermediare pe filete, creand un strat PTFE de grosimea
dorita in timpul procedurii de inşurubare.

Acest strat este extrem de rezistent la aproape toate produsele
chimice,chiar şi la solventii cei mai agresivi, la agenti caustici, şi la
acizi.

WEICON DF 175 este neinflamabil si rezista la temperaturi cuprinse
intre -200°C (-328°F) si +240°C (+464°F).

in comparatie cu alte materiale de etanşare, pentru care materialul
actioneaza doar ca baza pentru sigilantul actual, WEICON DF 175
reprezinta insuşi materialul de etanşare. Se exclud astfel cazurile
de desprindere a materialului de baza de materialul de etanşare pe
durata functionarii imbinarii prin şuruburi.

WEICON DF 175 este foarte avantajos: 1 rola inlocuieste pana la
20 de role de banda PTFE (12 mm x 0,1 mm x 12 m).

 

Date tehnice

ISSA-Cod 75.628.40

Pregătirea suprafeței
Curatati suprafetele care trebuie etansate.

Aplicare
infasurati snurul de etanşare pe teava in directia filetului, cu
suprapuneri pe alocuri. Asigurati-va ca ati pus material destul
la inceputul tevii. Puneti 2-3 picaturi de lubrifiant (din fundul
demontabil) pe snurul de etanşare şi intindeti-le cu degetul pe
suprafata de etanşare. Lubrifiantul nu este daunator şi este

biodegradabil (a nu se folosi lubrifiantul in combinatie cu oxigen
lichid).
Respectati urmatoarele dozaje:
½“ - 12 (filet cu pas mic ) pana la 18 (filet cu pas mare) infasurari
1½“- 16 (filet cu pas mic) pana la 24 (filet cu pas mare) infasurari
Numarul infasurarilor trebuie adaptat corespunzator in functie de
diametrul tevii.

Siguranță și sănătate
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).

Unități de ambalare disponibile:
30010175 snur de etansare DF 175 175 m


