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ΚΩΔΙΚΟΣΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ € ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ  ΠΑΣΤΑ

COR55082 Θερμοαπορροφητική πάστα                   

Στεγανοποιητική κόλλα εποξικής ρητίνης COR55084

ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ  ΠΑΣΤΑ  

&  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  ΚΟΛΛΑ  ΕΠΟΞΙΚΗΣ  ΡΗΤΙΝΗΣ

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

Η "Rector - Seal" είναι αμερικάνικης κατασκευής, ειδική ψυχρή
στεγανοποιητική κόλλα (πάστα), βασισμένη σε εποξική ρητίνη 
και σκληρυντικό μαζί σ' ένα σωληνάριο. 
Κολλάει άμεσα, δυνατά και σίγουρα σε όλες τις περιπτώσεις.

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  ΚΟΛΛΑ  ΕΠΟΞΙΚΗΣ  ΡΗΤΙΝΗΣ

Η "RECTOR-SHIELD" είναι αμερικάνικης κατασκευής 

θερμοαπορροφητική πάστα με επιβραδυντική ουσία κατά 

της φλόγας.

Είναι ειδικά σχεδιασμένη για να μειώνει τη θερμότητα που 

δημιουργείται κατά την ηλεκτροσυγκόλληση, οξυγονοκόλληση.

Είναι άοσμη, άχρωμη, μη διαβρωτική και δεν λειώνει. Είναι ιδανικό 

προϊόν για την προστασία ενάντια στην υπερθέρμανση υλικών, 

το λασκάρισμα αρθρώσεων - συνδέσμων - σπειρωμάτων και την 

καταστροφή ευαίσθητων εξαρτημάτων όπως (θερμοστατικές 

βαλβίδες, δείκτης στάθμης υγρού, κ.λπ.). 

Κατάλληλη για χρήση σε σωλήνες χαλκού, σιδήρου, αλουμινίου.

Περιγραφή Περιεχόμενο

Προσαρμόζεται σε όλες τις επιφάνειες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να διαμορφώσει, να κολλήσει και ν' ανακατασκευάσει επιφάνειες, 

να  τα κενά και τις ρωγμές σε μέταλλα 

(όλα τα κράματα χαλκού και σιδήρου), ξύλο, πλαστικό, αλλουμίνιο 

κεραμικά και πολλά άλλα υλικά.

γεμίσει / επιδιορθώσει μόνιμα

Σε σωληνάριο 60 gr

Σε σωληνάριο 310 gr

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Έτοιμη για χρήση εντός 15 έως 20 λεπτών από την εφαρμογή σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος (25

  

ο C) δημιουργώντας κολλήσεις 

σκληρές σαν ατσάλι.

Η κόλλα στεγνώνει εντελώς και η επιφάνεια εφαρμογής είναι έτοιμη 

για χρήση εντός μίας ώρας. Τότε η επιφάνεια εφαρμογής μπορεί να 

τρυπηθεί, να σκεπαστεί, να τριφτεί με γυαλόχαρτο, να βαφτεί και να 

δεχτεί μηχανική επεξεργασία. 

Η εποξική κόλλα είναι ικανή ν' αντέχει σε θερμοκρασίες έως 

 

ο260  C 

και είναι εργοστασιακά ελεγμένη για αντοχή σε πίεση έως 90 bar. 

Μπορεί να σκληρύνει ακόμα και κάτω από το νερό. 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
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