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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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Plast-o-Seal®

Trwale plastyczny uszczelniacz uniwersalny, bez
rozpuszczalników, bez zapachu, umożliwiający
natychmiastowy montaż

WEICON Plast-o-Seal® nie zawiera silikonu służy  do uszczelniania
mechanicznie obrobionych kołnierzy maszyn, przekładni i obudów
silników. Może być stosowany na powierzchnie zimne i gorące
a takż  jako środek wspomagający zarówno stare jak i nowe
uszczelki papierowe, z korka, filcowe itp.  Środek ten nie zawiera
rozpuszczalników, ma neutralny zapach i jest plastyczny zarówno
przed jak i po montażu. Plast-o-Seal® jest łatwy do demontażu,
oszczędny w użyciu i posiada bardzo dobrą odporność na:
paliwa, olej mineralny, wodę, powietrze, mieszaniny metanolu i
glikolu, środki chroniące przed mrozem, naftę, fluoropochodne
węglowodoru itp. Zakres temperatury pracy: -50°C do

+200°C (krótkotrwale do +250°C)
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Bazis Żywica poliestrowa

Barwa niebieski (fluorescencyjny)

Gęstość, g/cm³ w  +20°C (+68°F) 1,15 g/cm³

Maksymalna szczelina 0,10 mm

Lepkość w +25 °C (+77 °F) Brookfield 950.000 - 1.650.000 mPa·s

Temperatura aplikacji +5 do +35 °C

Okres przydatności 24 Monate

Odporność termiczna -50 do +200 krótko Do +250 °C

ISSA-Code 75.628.41/42/43

IMPA-Code 815231/32/33

Wstępna obróbka powierzchniowa
W celu uzyskania optymalnych rezultatów, części przeznaczone
do montażu należy odtłuścić i wyczyścić, np. przy pomocy środka
WEICON Surface Cleaner.

Obróbka
Plast-o-Seal nakładać jednostronnie. Umożliwiający
natychmiastowy montaż. W niskich temperaturach przed aplikacją
podgrzać produkt do temperatury +20°C.

Okres przydatności
Okres przechowywania: 24 miesiące w temperaturze pokojowej
(+20°C).

Bezpieczeństwo i zdrowie
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach
charakterystyki (www.weicon.de)..

Dostępne rozmiary pojemników:
30000300-51 Plast-o-Seal® 300 g
30000120-51 Plast-o-Seal® 120 g
30000090-51 Plast-o-Seal® 90 g
30000230 Plast-o-Seal® 230 g

Akcesoria
13250001 Cartridge Gun "Standard",
13250002 Cartridge Gun "Special",
13250009 Pneumatyczny pistolet dozujący,
13955072 Końcówka dozująca do produktów w

opakowaniu ciśnieniowym,


