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ΤΙΜΗ € 

ΚΟΛΛΕΣ (ΠΑΣΤΕΣ)  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

ΚΟΛΛΑ (ΠΑΣΤΑ)  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ - LEAK LOCKΕΙΔΟΣ

H παγκοσμίως γνωστή αμερικάνικη κόλλα (πάστα) σπειρωμάτων  "Leak Lock" είναι 

η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην στεγανοποίηση σπειρωμάτων. 

Η ειδική, μεγάλης αντοχής και δύναμης, πάστα για σπειρώματα σωληνώσεων 

αντικαθιστά το τεφλόν.

 

Αρίθμηση
εικόνων

Κόλλα στεγανοποίησης σπειρωμάτων, 
(μπλε σωληνάριο) 39 ml

Leak Lock regular
 

CLI05202

CLI05204

COR55048
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Εκπτώσεις Τιμοκαταλόγου: Σελ. 10 Οι τιμές επιβαρύνονται με το τρέχον Φ.Π.Α. 

Περιγραφή

l  Η ειδική αυτή πάστα, συνθετικής ρητίνης, επαλείφετε και προσκολλάτε εύκολα σε κάθε 

    εσωτερική επιφάνεια γεμίζοντας τα διάκενα. Στεγανοποιεί απόλυτα, δεν  

    ποτέ (παραμένει πάντα ελαστική).

    Πανεύκολο ξεβίδωμα της σύνδεσης όταν χρειαστεί. 

στερεοποιείται 

l  Ιδανική για χρήση με όλα τα μεταλικά και πλαστικά υλικά που υπόκεινται σε  

    ταλαντώσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με: αλουμίνιο και κράματά του, χυτοσίδηρο, χαλκό 

    και κράματά του, μαγνήσιο και κράματά του, χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένες 

    επιφάνειες κ.λπ. Επίσης ιδανική για χρήση με πλαστικά υλικά όπως: PVC, CPVC, ABS,

    FIBERGLASS, πολυπροπυλένιο, κ.λπ.

μεγάλες

ο ο
l  Η κόλλα δρα αποτελεσματικά, σε θερμοκρασίες: -93  C έως +204  C, σε απόλυτο κενό και 

    σε πιέσεις έως 689,5 bar (10.000 psi). 

l  Η κόλλα "Leak Lock" στεγανοποιεί ένα ευρύ φάσμα χημικών ουσιών συμπεριλαμβανομένων 

    όλων των ψυκτικών υγρών (CFC, HFC και HCFC), προϊόντα πετρελαίου, φυσικά και βιομηχα-

    νικά αέρια, ατμό, νερό (ζεστό ή κρύο), αέρα, κ.λπ.

l  Χρησιμοποιείστε οινόπνευμα σαν καθαριστικό διάλυμα πριν την εφαρμογή / τοποθέτηση της 

    κόλλας. 

-   με τα παραπάνω χαρακτηριστικά

-   ίδια χαρακτηριστικά με την κανονική (μπλε σωληνάριο) αλλά 

   με πολλαπλάσια δυνατότητα στεγανοποίησης που της δίνει το teflon που περιέχεται 

   στη σύνθεσή της.

Leak Lock regular (κανονική)

Leak Lock gold (teflon)

ΚΩΔΙΚΟΣ

Κόλλα στεγανοποίησης σπειρωμάτων, 
(κίτρινο σωληνάριο) 39 ml 

Leak Lock teflon
 

Κόλλα στεγανοποίησης σπειρωμάτων, με 
σωληνάριο 50 gr

TRU - BLU ( teflon)
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

l  Mπορεί να εφαρμοστεί σε συνδέσεις σπειρωμάτων, φλαντζωτές συνδέσεις, επιφάνειες 

    τσιμούχας και γενικά σε όλες τις επιφάνειες σύνδεσης που απαιτείται στεγανοποίηση. 

Η κόλλα "Leak Lock" διατίθεται σε δύο μοντέλα:

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
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