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Plast-o-Seal®
Spracovanie
Na jednu stranu naneste Plast-o-Seal. Nie je potrebné nechať
odvetrať, možná okamžitá montáž, okamžitý tesniaci účinok. Pri
nízkych teplotách nádobu pred spracovaním zohrejte na izbovú
teplotu.
Skladovanie
Doba použiteľnosti: najmenej 24 mesiaov pri izbovej teplote
(+20°C).
Bezpečnostné opatrenia a ochrana zdravia
Pri práci s WEICON produktami je nutné dodržať fyzikálne,
bezpečnostné, technické, toxikologické, ekologické údaje a
predpisy, ktoré sú uvedené v našich Kartách bezpečnostných
údajov.

Dostupné veľkosti balenia:
30000090
Plast-o-Seal® 90 g
30000120
Plast-o-Seal® 120 g
30000300
Plast-o-Seal® 300 g
30000230
Plast-o-Seal® 230 g, tlakové balenie

trvalo plastické univerzálne tesnenie |
bez rozpúšťadiel a zápachu |
možnosť okamžitej montáže
Na utesnenie rovinných prírub a častiach strojov, motorov a prevodoviek. Môže byť aplikovaný na studené, alebo horúce povrchy.
Na opravu a optimalizáciu starých, aj nových tesnení z papiera,
korku, filcu a pod. Bez rozpúšťadla, bez zápachu, neobmedzená
plasticita pred montážou, aj po nej, ľahká spracovateľnosť, úsporný
na spotrebu, veľmi dobrá odolnosť proti pohonným hmotám,
minerálnym olejom, vode, vzduchu, metanolu, glykolovým zmesiam,
proti mrazu, kerozínu, fluorouhlíkovým chladivám a pod.

Doplnkové príslušenstvo:
13250001
Dávkovacia pištoľ
13250002
Dávkovacia pištoľ - špeciál
13250009
Tlaková pištoľ na kartuše
13955072
Dávkoavacia dýza pre tlakové balenie

Technické údaje
Základ

polyesterová živica

Farba

modrý (fluorescenčný)

Merná hmotnosť pri +20°C (+68°F)

1,15 g/cm³

Premostenie medzery max.

0,10 mm

Viskozita pri +25 °C (+77 °F) podľa Brookfielda

950.000 - 1.650.000 mPa·s

Teplota pre spracovanie

+5 až +35°C

Skladovateľnosť

24 mesiacov

Odolnosť proti teplotám

-50 až +200 krátkodobo do +250°C

ISSA-Code

75.628.41/42/43

IMPA-Code

815231/32/33

Predúprava povrchu
Aby sa dosiahli optimálne výsledky, diely, ktoré sa majú zmontovať,
by mali byť odmastené a vyčistené, napr. s WEICON Čistič povrchov.

Poznámka:
Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzné a
nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov
našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a či spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je vylúčená.
Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.
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