LEAK SEALER LS-X
Στεγανοποιητικό υλικό και χημική σύνθεση για συνδέσεις, εξωτερικής χρήσης








Ιδανικό για συνδέσεις συμπίεσης και βιδωτά
εξαρτήματα
Δεν σκληραίνει ποτέ ώστε να είναι τελείως συμπαγές,
οι συνδέσεις είναι εύκολο να αποσυναρμολογηθούν
Έτοιμο για χρήση, δεν απαιτείται μίξη
Δεν παρουσιάζει συρρίκνωση ή ράγισμα με την
πάροδο του χρόνου
Κατάλληλο για χρήση σε θερμοκρασίες κάτω από το
σημείο πήξης έως και το σημείο βρασμού του νερού
Απολύτως ασφαλές για χρήση με πόσιμο νερό
Προϊόν με την έγκριση του WRAS

Χρήσεις προϊόντος
Το Fernox LS-X είναι μια πάστα σιλικόνης που χρησιμοποιείται ως στεγανοποιητικό υλικό και χημική
σύνθεση για συνδέσεις, εξωτερικής χρήσης.

Φυσικές ιδιότητες
Το Fernox LS-X περιέχει ακετοξυσιλάνιο.
Χρώμα:
Μορφή:
Οσμή:
pH:
SG:

Γαλακτώδες λευκό
Πάστα
Ήπια Οξικό
<3

1,0 σε 20°C

Εφαρμογή και Δοσολογία
Κατά τη στεγανοποίηση διαρροών, εκτονώστε την πίεση του νερού πριν από την εφαρμογή και στη διάρκεια
σκλήρυνσης του LS-X, αποστραγγίζοντας το σύστημα, εάν απαιτείται. Εφαρμόστε LS-X απευθείας από το
σωληνάριο και διαμορφώστε το σχήμα με σπάτουλα ή μαχαίρι που έχει προηγουμένως εμβαπτισθεί σε
σαπωνόνερο (ώστε να αποφευχθεί πρόσφυση ή τράβηγμα). Να πωματίζεται αμέσως μετά από τη
χρήση. Αφήστε τουλάχιστον 1 ώρα ώστε να επέλθει σκλήρυνση. Ο απαιτούμενος χρόνος εξαρτάται από το
πάχος της εφαρμογής. Ο ψεκασμός με νερό επιταχύνει τη σκλήρυνση.
Το LS-X δύναται να χρησιμοποιηθεί ως χημική σύνθεση για συνδέσεις σε συστήματα παροχής θερμού και
ψυχρού νερού, συμπεριλαμβανομένου του πόσιμου νερού, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά υλικά. Γενικά
δεν απαιτείται ενίσχυση, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ίνα Hawk Special σε σωλήνες μεγαλύτερου
μεγέθους.
Η χρήση ενίσχυσης συνιστάται στην περίπτωση διαρροών μεγαλύτερης έκτασης και υψηλών πιέσεων.

Συσκευασία, Χειρισμός και Φύλαξη
Το Fernox LS-X διατίθεται σε σωληνάρια 50 ml.
Το Fernox LS-X ταξινομείται ως ερεθιστικό. Ερεθιστικό για τα μάτια. Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από
παιδιά. Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλώς αεριζόμενους χώρους.
Συνιστούμε τη χρήση γαντιών με το προϊόν αυτό, καθώς δύναται να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος.
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