
Yüksek yüklere maruz 
kalan pnömatik ve hidrolik 
bağlantıların sızdırmazlığını 
sağlamak için. Boru ve hortumun 
kırılmasına kadar dayanması 
gereken bağlantılar için.

Tüm hidrolik sıvılara ve araç 
yakıtlarına karşı mükemmel 
direnç
Kırılma nedeniyle ortaya çıkan 
bozulmaları önlediği için emniyet 
sağlar.

Düşük sıcaklıklarda bile hızlı 
sertleşir
Aracın bekleme süresi en aza iner.

100% sızdırmazlık sağlar
Boşlukları tam olarak doldurulur 
böylece sürtünmeden kaynaklanan 
korozyona ve pasa karşı koruma 
sağlar.

Birçok baz, gaz, çözücü, yağ ve 
yakıta karşı dayanıklıdır.

Silikon ve çözücü içermez. 

DOS sistemi:
• Akıllı döndürmeli kilit sayesinde 

pratik tek elle kullanım.   
Her zaman tek eliniz boşta kalır.

• Sürekli olarak ayarlanabilen 
dozajlama sistemi.  
Uygulamaya göre dozajlama 
yapılarak sarfiyat ve maliyeti 
minimumda tutmaya imkan kılar.

• Dozajlama ucunda malzeme kalıntısı 
bırakmaz.   
Gereksiz malzeme sarfiyatını 
engellemesi sebebiyle maliyetleri 
optimize eder.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan ve depolama ve işleme koşulundan 
dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; 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 545 050
Amb./Ad. 1

İçerik 50 g

Kimyasal baz Metakrilik asit eteri

Renk Eflatun

Yoğunluk 1,2 g/cm³

Maks. boşluk doldurma yeteneği 0,15 mm

Şunun için uygun Dişli çapı maks. R 3/4 inç

Min./maks. ilk dayanım 30-40 min

Min./maks. fonksiyonel dayanım 2-3 h

Min./maks. son dayanım 12-24 h

Min./maks. işlem sıcaklığı 5 ila 35 °C

Min./maks. sıcaklık koşulları -55 ila 150 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar 12 Ay / oda sıcaklığında

Kullanım alanları:
Otomotiv ve ticari araç endüstrisi, metal 
ve takım imalatı, gemi yapımı, makine 
ve motor yapımı, elektrik ve elektronik 
malzemeleri yapımında kullanılır.

Uyarı:
Uzun süre maruz bırakılmaları 
durumunda aşağıdaki plastikler 
etkilenebilir: ABS, selüloit, polistiren, 
polikarbonat (Makrolon), PMMA 
(Pleksiglas), polisülfon, SAN (lurane, 
Tyril), Vinidur, vulkanize fiber ve boyalı 
yüzeyler. Her zaman kendi testlerinizi 
yapmanızı öneririz.
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Ek ürünler Art.-Nr.
Tex-Rein temizlik bezi 0899 810


