
Proprietãti fizice (în stare întãritã)
Rezistã la desurubare cu mâna dupã 30–40 minute
Utilizabil dupã 1–3 ore
Duratã de întãrire finalã 12–24 ore
Moment de rupere >25 Nm
Moment de torsiune >25 Nm
Rezistentã la forfecare (DIN 54452) 30–35 N/mm2

Temperatura de lucru –55@°C la +200@°C
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Pentru etansarea flanselor
si suprafetelor cu interstitii
mari. Produs vîscos care
nu picurã.

Produs vâscos care nu picurã.
Avantaje:
• Nu curge de pe suprafete, fiind
ideal pentru lucrul pe plafoane si
suprafete verticale. Materialul rãmâ-
ne fixat acolo unde este nevoie!
Usor flexibil pânã la 120°C.
Avantaje:
• Pentru diferite materiale compen-
seazã pânã la 30% din diferentele
datorate dilatãrii.
Etanseazã imediat la o comprimare
usoarã.
Avantaje:
• Testul de presiune poate fi realizat
imediat. Nu este necesar un timp de
asteptare. 
Se poate utiliza si pentru materiale
pasive.
Avantaje:
• Pot fi etansate de asemenea supra-
fetele din aluminiu. Se utilizeazã ast-
fel un singur produs la o gamã
variatã de materiale.
Întãrire rapidã: utilizabil dupã 
30 minute.
Avantaje:
• Reduce timpul de întrerupere a fun-
ctionãrii masinii .

ETANSANT SUPRAFETE, VÂSCOS

Continut Nr.Art. U.A.
50 g 893 518 050

1
250 g 893 518 250

Proprietãti fizice (în stare lichidã)
Descriere Dimetilacrilat
Culoare rosu
Vîscozitate 80 000–1 000 000 mPas 
25@°C Brookfield (RVT/RVT/HB) (ax TP rpm: 0,5)

200 000–300 000 mPas 
(ax TP rpm: 5,0)

Densitate 1,1 g/cm3

Punct inflamabilitate > 90@°C
Durata de depozitare 1 an la temperatura camerei

Proprietãti fizice (în stare întãritã)
Rezistã la demontare cu mâna dupã –
Utilizabil dupã 1–3 ore
Duratã de întãrire finalã 24–72 ore
Moment de rupere 6–9 Nm (M10)
Moment de torsiune 5–7 Nm (M10)
Rezistentã la forfecare (DIN 54452) 7–10 N/mm2

Rezistentã la tractiune 4–12 N/mm2 (DIN 53288)
Rezistentã la soc –
Temperaturã de lucru –55@°C la +150@°C
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