
ISIYA DAYANIKLI FIRIN MACUNU 1000°C Optimum sıcaklık direncine sahip 
çözücü içermeyen tek bileşenli 
sızdırmazlık maddesi, yüksek 
dayanımlı ve metal yüzeyler 
üzerine mükemmel yapışma.

Sedimitasyon yapmaz
Su camı birikmesi veya maddelerin 
birbirinden ayrılması yoktur.

Kartuş olarak kullanılabilir
Kutuda satılan malzemeler gibi önceden 
karıştırılması gerekli değildir, kartuş 
ambalaj sayesinde hemen kullanılabilir.

Donmaya karşı dayanıklıdır
0°C‘nin altındaki depolama sıcaklıkları 
(yaklaşık -5°C) mümkündür.

Silikon içermez

Kullanım alanları:
Fırın macunu 1000 ısıtma ekipmanı 
sektöründe özellikle kazanlar, 
fırınlar, ocaklar, bacalar, ocak odası 
bağlantı parçaları, duman gaz 
boruları ve yüksek sıcaklık sektöründe 
kullanılan geniş bir ekipman ve aparat 
yelpazesinde 1000°C‘ye kadar 
sızdırmazlık sağlamak için kullanıldığı 
gibi ısıtma kazanı tesislerinin yıllık 
bakımları ve/veya temizliğinden sonra 
kapılarındaki sızdırmazlık fitilleri yerine 
de kullanılır.

Uyarı:
Macun kürleştikten sonra elastik değildir.

Bilgi:
Yüzey; temiz, kuru, toz ve yağdan 
arındırılmış ve cilalanmamış olmalıdır.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. 
Çok sayıda uygulama ve depolama/işleme koşulu nedeniyle belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz 
müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağlar ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ederse; sağlanan danışma veya servisin, belirli, 
sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması 
dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler 
yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Art.-Nr. 0893 290 0
Amb./Ad. 1/6

Kimyasal baz Mineral dolgu macunları ile su camı birleştirme

İçerik 310 ml

Kap Kartuş

Yoğunluk 2.21 g/cm³

Renk Dökme demir grisi

Koku/oda kokusu Nötr

Akışkanlık/yoğunluk Macun kıvamında

Uzun süreli elastisite Kurumuş macun esnek değildir

Büzülme Minimal

Kürleme süresi 2 d

Suda çözünen Suda kolayca çözünmez

Min./maks. sıcaklık direnci -5 °C ila 1000 °C

Min./maks. işlem sıcaklığı 5 °C ila 30 °C

Dayanıklı olduğu ortamlar
Yağlar, ev temizlik ürünleri, sıvı yağ, 
baca gazları ve yoğunlaşmaları

Üretimden itibaren raf ömrü 12 ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları Kapalı kartuşta, maks. 30°C
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