
CL
01

_3
00

30
70

70
1,

 R
ev

: 0
.3

74
, S

ta
te

: 0
5.

 0
4.

 2
02

3

Würth Belux nv - Everdongenlaan 29 (4253) - 2300 Turnhout – België - service@wurth.be - wurth.be

Voor het afdichten van alle metalen pijp-/schro-
efdraadverbindingen en fittingen met conische/
cilindrische schroefdraad conform ISO 7.1 tot R3”

Onmiddellijke afdichting, zodat vastgedraaide 
aansluitingen onmiddellijk kunnen worden 
belast tot ca. 5 bar en na het laatste uitharden 
tot aan de barstdruk van de leidingen. 

Gemiddelde sterkte - verwijdering mogelijk

Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, 
oplosmiddelen, oliën en brandstoffen

Afdichtingsmassa lekt niet uit de draad

Snel en veilig toepasbaar

In een handige accordeonfles met doseersys-
teem
• Praktische bediening met één hand dankzij slimme draai-

vergrendeling
• Dankzij traploze regeling kunt u de dosering aan de 

toepassing aanpassen en materiaalverbruik en kosten tot 
het minimum beperken

• Eenvoudig te legen restproduct 

Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij

Leiding en schroefdraadafdichtmiddel van gemiddelde sterkte

Gewicht inhoud 50 g
Chemische basis Dimethacryle esterzuur
Kleur Geel fluorescerend
Geschikt voor Draaddiameter max. R 3 inch (M80)
Maximaal spleetvullend 
vermogen 0,5 mm

Min./max. fixatietijd 15-30 min
Min./max. functionele 
kracht 1-3 h

Maximale eindsterkte 6 h
Min./max. verwerkingstem-
peratuur 5 tot 40 °C

Min./max. temperatuurbe-
stendigheid -55 tot 150 °C

Houdbaarheid vanaf 
productie/voorwaarden 18 maanden / bij kamertemperatuur

Details/Applicatie/Toepassing

Dicht metalen pijpaansluitingen af conform ISO 7.1 (taps toelopende/cilindrische draden) tot R3”.
Ideaal voor het afdichten van fittingen of ventielen, geschroefde verbindingen in metalen waterleidingen (evenals waterleidingen 

Art.nr. 0893 577 050
VE: 1

Afbeelding kan afwijken
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##keep##

in verwarmings- of koelcircuits, sprinklersystemen, enz.).
Kan ook worden gebruikt voor het afdichten van benzine-, diesel- of persluchtleidingen. Het product is ook geschikt voor het 
afdichten van drukregelaars of olieafscheiders in persluchttoevoersystemen.

Handleiding
##keep##

Dit vloeibare plastic hardt uit wanneer het in contact komt met metaal zonder zuurstof. De contactoppervlakken moeten droog, 
stofvrij en vetvrij zijn. Bevochtig de lijmoppervlakken voldoende en voeg ze onmiddellijk samen.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Opmerking

• Door het intens versnellende effect van koper of koperlegeringen kan het afdichtmiddel tijdens het afdichtproces hard worden. 
Dit kan micro-scheuren veroorzaken, die in de toekomst tot lekkage kunnen leiden. Daarom raden we u ten zeerste aan voor-
afgaande tests uit te voeren voor proceszekerheid als het leidingafdichtmiddel wordt gebruikt in verbindingen die koper 
bevatten en op de lange termijn in contact komen met water van ≥ 40°C. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen 
van de geschiktheid van het product voor het specifieke toepassings- en hechtingsproces.

• De volgende kunststoffen kunnen worden beïnvloed door langdurige blootstelling aan het vloeibare product: ABS, celluloïde, 
expandeerbaar polystyreen, polycarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfon, SAN (luraan, tyril), Vinidur, gevulkani-

Bewijs van betrouwbaarheid

• DVGW-goedkeuring (reg. nr. NG-5146BM0337), getest conform DIN en 751-1 (niet toegestaan in gasinstallaties in de 
woningbouw in Duitsland conform TRGI 2008)

• NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater tot +82 °C
• Ruhr District Institute of Hygiene: Voldoet aan de formule van 11 februari 2016 die door het Duitse Milieuagentschap wordt 

aanbevolen voor gebruik in toepassingen die in contact komen met drinkwater. Als het product wordt gebruikt als schroef-
draadafdichtmiddel dat in contact komt met drinkwater, neem dan de relevante aanbevelingen van de branchevereniging van 
de lijmen- en afdichtingenindustrie in acht.

Aanduiding Gas Water tot +40 °C Water van +40 °C tot +65 °C Water boven +65 °C
Koper ⎷ ⎷ zie opmerkingen zie opmerkingen
Messing ⎷ ⎷ zie opmerkingen zie opmerkingen
Staal, blank* ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
*ook verzinkte buizen met schroefdraad         ⎷ = geschikt 
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##keep##

Aanvullende 
producten voor Benaming Art.nr.

0893 577 050
Acetonreiniger 0893 460 
Reinigingsdoek Tex-Rein 0899 810 

seerd fiber en gelakte oppervlakken. 
• Niet toegelaten voor gasinstallaties in de woningbouw in Duitsland conform DVGW TRGI 2008.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient 
u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aanspra-
kelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als advies-
dienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de 
reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garan-
deren consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwik-
kelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!


