
Termékleírás

Hőálló szilikon
Los 300

Los 300-t speciálisan a motorok és gépek tömítésére használják. A kitűnőtechnikai képességek által Los 300
képes a hajtómű, a hűtő, a vízpumpa, a klíma és sok más rész tömítésére. A magas hőmérséklet ellenálló
képesség és a kiváló ellenálló képesség lehetővé teszi az olcsó és hosszú ideig tartó tömítéseket. Univerzálisan
használható az autó- és motoriparban, a mezőgazdasági és építőipari gépeknél.
Los 300 nagyon gyorsan kikeményedik, és nagy ragasztóereje van. A terméket nem lehet lefesteni. Nem lehet
PE-re, bitumenre, ill. PTFE-re használni.
Los 300 egy kész termék és azonnal fel lehet használni. A tömítendőrésznek tisztának, zsírmentesnek és
száraznak kell lennie. 0,4 mm résig lehet a termékkel tömíteni. Los 300 ellenáll szinte minden folyadéknak.
Hőmérséklet ellenálló képessége +260°C-ig, rövid ideig +300°C.

Felhasználás:
Állandó tömítés:
A tömítőcsíkot felvisszük és hagyjuk kikeményedni. Los 300 csak a tömítési felületen keményedik ki. A
részeket károsodás nélkül lehet újra szét ill. összeszerelni.
Nedves tömítés:
A tömítőcsíkot felvisszük, és a részeket azonnal szereljük. A kifolyt terméket a száradás után eltávolítjuk.

Technikai adatok:
Bőrkötés: 6 perc
Átkeményedés: kb. 3mm naponta
Szakítási nyúlás: - 350%
Volumen változás: -5%
Mozgás felvétel: 25%
Hőmérséklet ellenálló képesség: -50°C-tól + 260°C-ig
Rövid ideig: max. + 300°C
Felhasználási hőmérséklet: -10°C + 40°C
Raktározási hőmérséklet: 0°C + 25°C
Raktározható: 12 hónapig

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván
alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent
közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági
adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és
helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót
terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a
kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget
nem veszélyeztetőmunkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.




