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Nu se sedimenteazã.
Avantaje:
Sticla solubilã nu se depune, res-
pectiv constituentii solid si lichid nu
se separã.

Se poate utiliza în cartus.
Avantaje:
Fãrã amestecare prealabilã ca de
exemplu la dozele cu aerosol, se
aplicã utilizând un pistol obisnuit
pentru cartuse.

Rezistentã la înghet.
Avantaje:
Temperatura de depozitare poate
ajunge sub 0°C (cca. -5°C, pentru
perioade scurte).
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ETANSANT PENTRU CUPTOA-
RE SI CAZANE
Etansant monocomponent rezistent la temperaturã, având
rezistentã mecanicã ridicatã si aderentã bunã pe suprafete
metalice. Nu contine solventi.

Material de bazã etansant pe bazã de sticlã solubilã (silicat de sodiu) cu 
umpluturã mineralã

Durata de depozitare 9 luni la max. +30°C pentru cartusele închise. 
Cartusele în curs de utilizare vor fi închise bine si folosite 
în interval de 8 sãptãmâni.

Greutatea specificã 2,21 g/cm3

Contractie minimã
Alungire fãrã - etansantul întãrit nu este elastic 
Consistentã pãstos
Rezistentã la temperaturã -5°C ÷ 1000°C (de durata)
Temperatura de lucru +5°C ÷ 30°C
Culoare gri metalic
Miros fãrã
Timp de intãrire cca. 2 zile - a se feri de umezealã în acest interval

(aer uscat). Printr-o crestere lentã a temperaturii 
acest timp de uscare poate fi scurtat.

Rezistentã la Grãsimi, uleiuri, solventi uzuali pentru curãtat, 
gaze de ardere si condens.
Este greu solubil în apã.

Indicatii la utilizare Suprafetele trebuie sã fie curate, uscate, fãrã ruginã si 
grãsimi, si nu trebuie sã fie lustruite.

Domenii de utilizare
Acest etansant se utilizeazã în domeniul
aparatelor de încãlzit, mai ales pentru
etansarea cazanelor de încãlzit, cuptoa-
relor, camerelor de ardere, cosurilor
industriale, la cãptusirea camerelor de
ardere, la tevile de evacuare ale gazelor
arse si la diverse aparate utilizate la tem-
peraturi pânã la 1000°C, precum si  la
usile cazanelor în locul cordonului de
etansare, dupã inspectia anualã si/sau
curãtare.

Continut Art.-Nr. U.A.
310 ml 893 290 0 1/6
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