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Tip: Etansant semi-permanent pentru tevi si filete pe baza de alcool metilic. 
Utilizare recomandata: Proiectat pentru etanșarea îmbinărilor filetate, cu flanșe sau cu 
filete pentru a preveni scurgerile în majoritatea situațiilor tehnice și în sistemele de 
instalații sanitare și de încălzire.
Caracteristici 
Fiind non-abraziv, potrivit pentru utilizarea cu metale, adică oțel, aluminiu și alamă, în 
combinație cu metale diferite, cauciucuri etc. De asemenea este rezistent la apă, inert și 
anticoroziv. Potrivit pentru utilizarea cu uleiuri, combustibili, lichide hidraulice, apă 
potabilă, gaze și lichide de răcire. Nu este afectat între -40°C și +350 ° C. 
Previne acțiunea electrolitică a efectelor apei de mare. 
RESPECTA SPECIFICAȚII COMERCIALE 68-145 / I. Rezistent la 18% acid clorhidric și 
5% acid sulfuric. 
Pregatire: Toate îmbinările trebuie să fie complet curate, uscate și lipsite de orice agent 
de curățare sau material penetrant înainte de aplicare. 
Aplicare: Cu preie. 
Strat de acoperire: Pentru filete aplicați câte un strat pentru fiecare îmbinare și înșurubați 
imediat. În caz contrar, este posibilă crearea unor straturi suplimentare în funcție de 
necesități. 
Timp de uscare: Intre 20 minute si 8 ore, in functie de temperatura si umiditate. 
Timp de re-aplicare: În decurs de un minut sau până când stratul inițial devine lipicios în 
funcție de temperatură și umiditate. 
Temperatura de aplicare: Ideal 15 – 25°C 
Suprafata de acoperire: Aproximativ 16 mp/ litru. 
Compatibilitate: Compatibil cu majoritatea metalelor si cauciucurilor. Nu este adecvat 
pentru utilizarea cu țevi care transportă apă potabilă sau alcool. 
Depunere: Amestecati/ scuturati bine inainte de utilizare. 
Durata stocare/viata: Mulți ani, dacă sunt depozitați într-o zonă rece și uscată în 
recipientul original sigilat. 
Riscuri: Lichid și vapori foarte inflamabili. A se ține departe de căldură / scântei / flăcări 
deschise și alte surse de aprindere - nu se fumează. Păstrați recipientul bine închis. Tineti 
departe de accesul copiilor. Pentru informații complete privind siguranța produsului, vizitați 
www.chemico.co.uk 
Curatare: Curățați echipamentul și periati cu alcool metilic. 

Cantitate: tub plastic 125 ml  
HS No 340699 90 0  
Informatii transport:

  

UN 1993 Class 3 PG II FLAMMABLE LIQUID NOS Methylated 




