SBF

SEAL & BOND FLEX-SIL

GARNITURA LICHIDĂ

INFORMAŢII GENERALE

• Garnitura potrivită, disponibilă în câteva
minute.
• Reduce stocul şi evită folosirea
garniturilor deteriorate.
• Ajută la umplerea ne-planeităţilor şi
neregularităţilor.
• Rezultate imediate în apă – şi în joncţiuni
lipsite de aer.
• Rezistă la produse chimice şi la presiuni
mari până la 360 kg/cm².
• Rămâne flexibilă şi stabilă la temperaturi
cuprinse între -60°C la +260°C (SEAL &
BOND FLEX-SIL roşu până la+330°C).
• Demontare uşoară.
• Disponibil în spray şi cartuş normal.

SEAL & BOND FLEX-SIL este o pastă siliconică
modificată de tipul acid acetic cu întărire la umiditate,
având proprietăţi excelente de adezivare pe o gamă
mare de materiale.

SEAL & BOND FLEX-SIL are mare elasticitate, de
asemenea o excelentă rezistenţă la produse chimice şi
la temperatură. SEAL & BOND FLEX-SIL în spray poate
fi aplicat direct din tub fără alte scule.

INFORMAŢII TEHNICE ŞI AMBALAJ
Produs de bază: Polisiloxane
Formarea crustei: 5 min. la 23°C şi 50% u.r.
Întărire definitivă: 2 mm/24h la 23°C şi 50% u.r.
Alungirea la rupere: 500% ISO 8339
Termostabilitatea:
SEAL BOND FLEX-SIL negru:
-60°C la +205°C (scurt timp +260°C).
SEAL BOND FLEX-SIL roşu:
-60°C la +270°C (scurt timp +330°C).

Rezistenţa la presiune: 360 kg/cm².
Temperatura de lucru:+5°C la +40°C.
Restrângerea: deloc DIN 52451.
Durată de valabilitate: 12 luni, a se păstra în
locuri uscate, răcoroase şi ferite de îngheţ.
Măsuri de siguranţă: consultaţi Fişa de
Siguranţă.

APLICAŢII ŞI UTILIZARE
• sigilarea componentelor maşinilor şi motoarelor,
îmbinări filetate, flanşe, conducte de aer, sisteme
de aspiraţie şi evacuare, pompe pentru
compresoare, turbine, transmisiuni, pompe
pentru benzină şi apă, carter de motoare, sisteme
de răcire, arzatoare pe ulei, sisteme de
descărcare, schimbătoare de căldură ...
• izolarea şi protejarea de umiditate a contactelor
electrice a grupurilor optice.
• sigilarea zonelor de îmbinare a plăcilor metalice.
• sigilarea fisurilor contra apei la faruri şi lipiri
metalice.
• previne coroziunea la montări aeriene, sisteme de
alarmă, construcţia cu plăci de oţel ...

• previne galvanizarea.
• adeziunea de obiecte uşoare pe suprafeţe
ne-poroase.
• SEAL & BOND FLEX-SIL aderă la: oţel, aluminiu,
cupru galvanizat, alamă, bronz, suprafeţe vopsite,
sticlă, ceramică şi multe materialele sintetice.
• SEAL & BOND FLEX-SIL este rezistent la: uleiuri,
vazeline, lubrifianţi, petrol, kerosen, lichide de
transmisie şi frână, apă, abur, antigel, carburanţi,
baze, soluţii saline, acizi lejeri (până la 20%),
glicoli, fluor-clor-metan, butan ...
• Pentru adezivări optime, suprafeţele trebuie să fie
curăţate de coroziune şi vazeline.

Nr. articol
N315100
N573106

Denumire
Seal&Bond Gun
Seal & Bond Flex-Sil cartus Negru

Conţinut
310 ml - 12:1
310 ml

N573206

Seal & Bond Flex-Sil press-pack Negru

202 ml

N574106

Seal & Bond Flex-Sil cartus Rosu

310 ml

N574206

Seal & Bond Flex-Sil press-pack Rosu

202 ml

NOTĂ
Toate informaţiile incluzând imaginile sunt
furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este
potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de
comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile
lor. Compania Novatio este responsabilă pentru
complitudinea si corecteţea informaţiilor şi refuză
să
asigure
garanţii
pentru
consumul
Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de
Novatio se referă doar la condiţiile standard de
vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt
responsabili pentru daune accidentale sau daune
provenite din folosinţă neadecvată sau din
vânzarea produsului către alt client.
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