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RTV-343 Flydende Pakning Grå 232 g
• Olieresistent
• Lækagesikker
• Formbar
• -55°C til +300°C

• Varenummer: 98343
Trykflaske• Emballage:

• Indhold:
• Farve: Grå

232g

Produktbeskrivelse: RTV-343 er meget let at anvende og tåler helt op til 300°C 
kortvarigt (250 kontinuerligt). Der kan laves enhver størrelse eller form for pakning. 
Skader ikke oxygen sensorer.

RTV-343 er en hurtig måde til at erstatte pakninger af kork, filt, papir, gummi, asbest 
eller andre industrielle paknings systemer. RTV-343 giver en stærk alsidig og 
økonomisk industripakning. Pro-duktet er elektrisk isolerende og lækagesikkert. Binder 
mod rent metal, glas, vinyl, gummi, plast og beton etc. Resistent overfor olier, dieselolie, 
smøremidler, glykol-blandinger, vand og damp m.v. NB! Brug ikke produktet steder, 
hvor pakningen vil være i konstant kontakt med benzin. Tætner glasruder, lygter, 
gummislanger, forbindelser og isolerer elkabler. Kan anvendes på såvel vandrette som 
lodrette flader. Hærdesystem: Neutral.

Anvendelse: Fjern gammelt pakningsmateriale og rens overflad-erne grundigt. Påfør 
den ene overflade RTV-343 i et 3-4 mm tykt lag. Vent ca. 15 min. til pakningsmaterialet 
er overflade tørt, med at montere delene. Ønskes en midlertidig montering, påføres 
den anden overflade en tynd oliefilm før montering. Overflødig pasta renses af med en 
kniv eller en kraftig rensevæske. Hærdetiden er afhængig af den relative fugtighed og 
mængden af pakningsma-teriale. Ved en lagtykkelse på 3 mm og 50% relativ 
fugtighed, er hærdetiden normalt ca. 24 timer ved stuetemperatur. 

Ved brug: Drej den grå krans således at man kan aktivere doseringsmængden.  

Efter brug: Drej den grå krans til luk og montér den grå hætte eller efterlad en ca. 1 cm. 
lang pakningsmasse over påføringsmundstyk-ket, dette vil så virke som en prop.

Senere anvendelse: Tag hætten af eller træk proppen ud, og anvend produktet som 
normalt.
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