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Technický list 
PTFE PASTA 

 
POPIS 
 
Netvrdnúci tmel pre kovové závitové spoje. V súlade s požiadavkami normy EN 751-2 “Tesniace materiály pre kovové 
závitové spoje prichádzajúce do kontaktu s prvou, druhou a treťou triedou s horúcou vodou. Časť 2:  Netvrdnúce 
tesniace prostriedky.” Pre typy A, ARp. Vhodné na inštalácie s pitnou vodou.  
 ____________________________________________________________________________________  

VLASTNOSTI 
 
 Jednoducho sa nanáša a čistí. 
 Zložka minerálneho oleja. 
 Môže sa použiť s alebo bez vlákien (konopných) na utesnenie kovových spojov. 
 V prípade inštalácií s vodou alebo inou tekutinou by sa malo použiť vlákno. 
 Nevhodné na inštalácie s kyslíkom. 
 Výsledný spoj možno ľahko uvoľniť. 

 ____________________________________________________________________________________  

POUŽITIE 
 
Špeciálny tmel pre:  
 Tesnenie závitových spojov v systémoch horúcej a studenej vody alebo plynových systémoch. 
 Vhodné na inštalácie s pitnou vodou. 
 V inštaláciách so zemným plynom, s propán-butánom sa môže použiť bez akrylových a konopných vlákien.   

 ____________________________________________________________________________________  

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
− Vlastnosti baleného materiálu: 
 

Vzhľad Nevytvrdzovacia pasta 

Merná hmotnosť 1.42 g/ml 

Pracovná teplota -35 + 130ºC 

Pracovná teplota pre plyny a pary 80ºC 

Prevádzkové údaje pre vodu až do 135 ° C / 3 Bar 

Prevádzkový tlak pre plyn 1bar 

 _______________________________________________________________________________  
NÁVOD NA POUŽITIE 
 
Spájané povrchy by mali byť čisté, suché a zbavené mastnoty. Obaľte konopné vlákno okolo spoja, aplikujte  PTFE 
Pastu a zaskrutkujte.  Ak sa  PTFE Pasta používa bez akrylových alebo konopných vlákien, musí sa aplikovať 
rovnomerne okolo spojov.  

 _____________________________________________________________________________  
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SKLADOVANIE 
 
Výrobok skladujte na chladnom a suchom mieste, v originálnom balení a mimo dosahu priameho slnečného svetla. 
Výrobok si zachováva svoje vlastnosti podľa nižšie uvedenej tabuľky. 
 
 

Nádoba PREFERENČNÁ DOBA POUŽITIA 

Plastová fľaša 2 roky 

 
 ____________________________________________________________________________________  

PREZENTÁCIA  Navštívte našu webovú stránku:  www.unecol.sk 

 _____________________________________________________________________________  
ČISTENIE 
 
Výrobok sa dá ľahko odstrániť handričkou. 

 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
 

Pre viac informácií viď Kartu bezpečnostných údajov výrobku. 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________   
Vyššie uvedené informácie sú založené na našich súčasných poznatkoch a mali by sa chápať ako špecifické.  Užívateľ je zodpovedný za overenie 
vhodnosti poskytnutých informácií, v závislosti od konkrétneho použitia výrobku. 
 
 

 
 
 
 


