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Soðuk volkanize olan silikon kauçuk.
Motor ve karoseri için sürekli elastik
silikon sýzdýrmaz madde.
Su pompalarý, yað karteri, radyatör,
krank biyel gövdesi vs. gibi yerlerdeki yüzeylerin, yarýklarýn ve yýrtýklarýn
sýzdýrmazlýðýnýn saðlanmasý.
Büyük engebeleri düzeltir.
Yýllarca devam eden titreþimlere raðmen sýzdýrmazlýk güvenli olarak
saðlanýr.
Son derece iyi yapýþma özelliði.
Akmaz ve tellenmez.
Son derece yüksek kimyasal
dayanýklýlýk.
Kabuk baðlama bir kaç dakika içinde olur, volkanizasyon süresi yakl.
1,5 mm/gün.
Bölme aralýklarý, silindir kafasý,
krank gövdesi, su pompasý, yað karteri, radyatör, aks borusu, silinir
ayaðý (motosiklet) far ve sinyal lambasý gövdesi, kaynak dikiþleri vs.

Özel silikon 180

– 50°C ile 150°C arasýnda sýcaklýða
dayanýklý, anlýk olarak da 180°C
sýcaklýða kadar dayanýklý.
Renk
Þeffaf
Mavi

Art.-Nr. Amb./Ad
100 g / 0890 320
10
70 ml
0890 322
Ýçerik

Özel silikon 250

– 50°C ile 250°C arasýnda sýcaklýða
dayanýklý, anlýk olarak da 300°C
sýcaklýða kadar dayanýklý.
Renk
Kýrmýzý
Siyah

Ýçerik
Art.-Nr. Amb./Ad
100 g / 0890 321
10
70 ml
0890 323

DP 300

Kalýcý plastik özellikli yüksek sýcaklýða dayanýklý motor
ve gövde için sýzdýrmaz madde.
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Rolls-Royce Ltd. firmasýnýn lisansý ile
üretilmiþtir.
Kalýcý plastik (sertleþmeyen) özellikleri sayesinde yüksek sýzdýrmazlýk
derecesi.
Yýllar boyu süren yük altýnda kalmasýna raðmen titreþime karþý
dayanýklý kalýr.
Yüksek yapýþma kabiliyeti.
Sürme esnasýnda tellenmez.
Dik ve aþaðýya eðik yüzeylerde akýntý
yapmaz.
– 50°C ile 250°C arasýnda sýcaklýða
dayanýklý, anlýk olarak da 300°C
sýcaklýða kadar dayanýklý.
Kötü ýsý iletkenliði.
Metallerle ve diðer maddelerle kimyasal etkileþime girmez ve böylece
atmosfer etkisinde korozyonu önler.
Su, hava, benzin, kerozin, yað, sentetik yaðlama maddeleri, su/glikol ve
methanol karýþýmlarý, antifriz, florokarbon bazlý soðutma maddelerine
karþý dayanýklýdýr.
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Sýkma Tabancasý
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Kartuþlarla çalýþmak için
(içerik 80 ml).

Art.-Nr. 0891 080
Amb./Ad. 1

05 0570
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CKW içermez.
Zehirli deðildir.
Oda sýcaklýðýnda sýnýrsýz depolanabilir.
Renk: mavi.
Yedeði yoktur veya sadece katý contalarla birlikte kullanýlýr.
Silikon içermez.
Dikkat! Yað karterlerinin sýzdýrmazlýðý
için uygun deðildir.

Tüp
Ýçerik
25 g / 20 ml
100 g / 80 ml

Art.-Nr.
Amb./Ad
0890 100 047 20
0890 100 048 10

Kartuþ
Ýçerik
100 g / 80 ml

Art.-Nr.
Amb./Ad
0890 100 049 12

