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Na bazie poliuretanu

Numer 1 w Europie!

Właściwości

n zachowuje plastyczność n bardzo dobra przyczepność n max. wypełnianie

szczelin do 0,20mm n odporność temperaturowa od -55°C do +270°C, 

krótkotrwale do +300°C n szybkie działanie n odporność na wiele substancji

chemicznych i innych czynników n możliwość stosowania do różnych typów

uszczelnień n łatwy demontaż n nie powoduje korozji n nieograniczony okres

trwałości 
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Nie zawiera izocyjanianów i silikonu!

UNIWERSALNA USZCZELKAUNIWERSALNA USZCZELKA

DIN



1.  Powierzchnię oczyścić i odtłuścić.

2.  W przypadku gładkich powierzchni środek nanieść tylko na jedną

stronę.

3.  W przypadku uszczelniania rur i dużych szczelin, środek nanosić 

obustronnie.

4.  Odczekać do odparowania rozpuszczalnika (ok. 10 minut) 

i zmontować części. Po ok. 10 minutach jeszcze raz dokręcić

śruby.

5.  Po około 15 minutach uzyskana zostaje pełna gotowość 

i wytrzymałość.

6.  Uszczelnienie jest odporne na wszystkie oleje mineralne i dużą 

ilość syntetycznych, paliwa, benzynę, olej napędowy, wodę 

morską, płyny przeciw zamarzaniu, gaz i wiele innych. 

7.  W razie potrzeby części można łatwo zdemontować, 

a pozostałości uszczelki bez problemu usunąć.

Dzięki swoim właściwościom plastycznym Uniwersalna Uszczelka

MARSTON nadaje się do kombinacji materiałowych typu:

1.    metal-metal

2.    metal-plastik

3.    plastik-plastik

zarówno płaszczyzn jak i połączeń gwintów rur.

Plastyczność

Trwale plastyczna Uniwersalna Uszczelka MARSTON doskonale 

nadaje się do stosowania w przypadku różnych kombinacji

materiałowych, wahań temperatury i niewielkich ruchów w obrębie

złącza. Tymczasem utwardzające się uszczelki w podobnych 

warunkach mogą być podatne na pękanie.

Produkt posiada certyfikaty: DVGW (dopuszczenie do stosowania 

w instalacjach gazowych i wodnych), KTW (dopuszczenie do stosowania 

w instalacjach z wodą pitną) oraz NSF (dopuszczenie do stosowania 

w przemyśle spożywczym).

Dostępne opakowania: tuba 20 g, tuba 85 g, puszka z pędzlem 125 g, 

automatyczny system Dura Press 200 g, kartusz 330 g, puszka 850 g. 

Większe opakowania na specjalne zamówienie. 

OFICJALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEGALOC
UL. MIESZKA STAREGO 14

42-202 CZĘSTOCHOWA

TEL./FAX: 34 365 88 78

INFO@MEGALOC.PL

WWW.MEGALOC.PL
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Stosowanie


