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Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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Plast-o-Seal®

universeel afdichtmiddel
geen afluchten
onmiddellijke montage mogelijk

Voor het afdichten van vlakke bewerkte flenzen van machine-,
tandwiel- en motorbehuizingen. Kan op warme en koude
oppervlakken worden toegepast.  Voor het ondersteunen en
optimaliseren van oude en nieuwe vaststof pakkingen van
papier, kurk, vilt, enz. Oplosmiddelvrij, siliconenvrij, reukloos,
onbeperkte plasticiteit voor en na installatie, gemakkelijk te
demonteren, niet corrosief, standvast, zeer goede weerstand
tegen brandstoffen, minerale oliën alsook tegen water en
lucht, methanol- en glycosemengsels, antivriesmiddel, kerosine,
fluorkoolstofkoelmiddelen, enz.

technische gegevens

Basis polyesterhars

Kleur Blauw (fluorescerend)

Soortelijk gewicht bij 20°C (+68°F) 1,15 g/cm³

Max. spleetoverbrugging 0,10 mm

Viscositeit bij +25 °C (+77 °F) naar Brookfield 950.000 - 1.650.000 mPa·s

Verwerkingstemperatuur +5 - +35 °C

Houdbaarheid 24 Monate

Temperatuursbestendigheid -50 tot +200 kort Tot +250 °C

ISSA-Code 75.628.41/42/43

IMPA-Code 815231/32/33

Veiligheid en gezondheid
<p>When using WEICON products, the physical, safety technical,
toxicological and ecological data and regulations in our EC safety
data sheets (www.weicon.com) must be observed.</p>

Beschikbare verpakkingsgroottes:
30000300 Plast-o-Seal® 300 g
30000120-22 Plast-o-Seal® 120 g
30000090-22 Plast-o-Seal® 90 g
30000230 Plast-o-Seal® 230 g

Accessoire:
13250001 Kitpistool,
13250002 Kitpistool Speciaal,
13250009 Luchtdruk Kitpistool,
13955072 Presspack Doseertuit,


